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“Gennem udvikling af værktøjer og materialer til brug
 på sprogskoler og andre institutioner, der beskæftiger s

ig med integration af migranter og flygtninge, 
sigter konsortiet på at sikre adgang til ressourcer, 

der kan bidrage til integrationsindsatsen. ”
—Mahatma Gandhi

Introduktion til projektet

Projektbaggrund
Gennem udvikling af værktøjer og materialer til sprogudbydere og institutioner 
involveret i integration af migranter og flygtninge, har konsortiet til formål at 
gøre migrationsstrømmen til en positiv bidragyder til en bæredygtig fremtidig 
økonomi. Konsortiet er tilhænger af en moderne og relevant tilgang til 
indsatser, der fører til vellykket integration af nyankomne mennesker i 
værtssamfundet. Omkring 13-14 Millioner tredjelandsstatsborgere bor i EU, 
hvilket svarer til ca. 4% af befolkningen. Der er flere indikatorer, der hentyder, at 
tallet kan være større, end det. En stor del af migranter, der for nylig er 
ankommet til EU, er kommet som asylansøgere eller flygtninge, og visse 
grupper, især ufaglærte, kan have svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet. 

En rapport fra European Centre for the Development of Vocational Training 
2012 forventer, at se en jobvækst grundet forbedringer i de økonomiske 
udsigter i hele Europa i de kommende år. Men, med en svagt voksende 
befolkning i EU, fra 510 til 517 millioner i 2060, vil befolkningen i Europa også 
blive ældre og gå i pension. Et fald i arbejdsstyrken vil påvirke væksten og 
indkomsten pr. Indbygger med et deraf følgende fald i potentiel vækst. Denne 
aldring af befolkningen og en tilstrømning af flygtninge og indvandrere udgør 
store udfordringer for EU-landenes økonomi og velfærdssystemer.

EU har været udsat for en stor tilstrømning af asylansøgere og flygtninge: I 2015 
blev der registreret op til mere end 1 mio. asylansøgninger, og ca. 350.000 til 
450.000 mennesker har fået flygtninge eller lignende status. Som resultat af 
undersøgelser om flygtninges hensigt om at bosætte sig, er det langt fra alle, 
der får mulighed for at rejse tilbage til hjemlandet. Ifølge Labour Market 
Integration of Refugees: Strategies and good practices, a study for the EMPL 
committee  2016, er en stor del af de asylansøgere, der kommer til Europa, unge 
og mænd: 74% af de første asylansøgere er mænd, 82% under alderen af 35. 
Data fra forskellige medlemsstater viser, at en stor del af de flygtninge, der 
ankommer til Europa, er har lidt eller ingen uddannelse, men at de er ofte meget 
motiverede for at arbejde. Undersøgelsen konkluderer også, at det varierer 
meget, i hvilken grad medlemsstaterne har været forberedt på at imødekomme 
og støtte de nyankomne flygtninge tilstrækkeligt. I det lange løb, kan dette 
medføre en forfejlet integration og omkostningerne kan blive massiv politisk 
polarisering.
Flygtninge er en af de mest sårbare grupper af indvandrere på arbejdsmarkedet. En 
ud af fem økonomisk aktiv flygtninge er ledig, en ud af otte har været arbejdsløs 

i 12 måneder eller mere, og omkring en ud af fjorten har været arbejdsløs i 2 år 
eller mere, hvilket tyder på, at flygtninge, når de først er arbejdsløse, har svært 
ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (OECD 2014) Et par småskala 
konsekvensundersøgelser afslører, at selv om sprogkurser spiller en vigtig rolle 
for integration, så stagnerer denne proces efter sprogkurset er afsluttet. Det 
anbefales derfor, at indvandrere bliver ved med at modtage støtte for at 
integrationsbarriererne kan overkommes. Et styrket fokus på sproglig 
udvikling, giver større muligheder for videreuddannelse samt opfyldelse af 
arbejdsmarkedets behov. (Language requirements for adult migrants in CE 
member states; 2016).

I øjeblikket, er idéen om at integration fungerer bedst, hvis man komme hurtigt 
ud på arbejdsmarkedet. Når vi kan hjælpe flygtninge med at komme hurtigt ud 
på arbejdsmarkedet, er vi godt på vej mod en langsigtet og succesfuld 
integration i samfundet. Det er også en hurtig måde at erhverve værtssproget 
på. Men selv om at finde et job er et stort skridt i den rigtige retning, er det ikke 
de eneste kriterier, der skal til for en vellykket integration. Risikoen for 
oprettelsen af parallelle samfund af minoritetsgrupper er fortsat høj, og 
integrationen skal målrettes for at bistå i udviklingen af de færdigheder, der er 
nødvendige for at gøre integrationen vellykket.

Projektkonsortiet We Are 1 finder det ekstremt vigtigt at fokusere på måder at 
styrke lærernes kvalifikationer på sprogcentre, trainers i virksomheder og 
bidrage til at kommuner og jobcentre kan få adgang til nye strategier til 
integration af ufaglærte/lavtuddannede migranter og flygtninge. Projektet 
producerer materialer og værktøjer, til brug i sprogundervisning, baseret på 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based 
Learning) til at undervise erhvervsrelevante sprogfærdigheder, kulturforståelse 
og livskompetencer til nyankomne mennesker. Materialerne er et supplement til 
eksisterende ressourcer og andre integrationsinitiativer og satser på at blive en 
positiv bidragyder til integrationsprocessen.

Formålet med Håndbogen 
Denne håndbog er baseret på en holistisk tilgang, hvor sprogundervisning og 
integrationsindsatsen hænger sammen. Denne håndbog indeholder praktisk 
viden, der er nødvendig for at undervise arbejdsmarkedsfærdigheder gennem 
CLIL og TBL. De metoder og indhold, der introduceres i denne håndbog, har 
derfor en direkte forbindelse til de værktøjer og materialer, der er tilgængelige 
på WeR1-læringsplatformen. 
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Denne holistiske strategi fremmer samarbejdet på tværs af sektorer for bedst 
at gennemføre metoderne på forskellige områder af integrationsprocessen. 
Læsere vil lære om teorier på en letforståelig måde, herunder korte, klare og 
koncise oplysninger, der har direkte relevans for læserens professionelle 
behov.

Med udgangspunkt i erfaringer fra fire europæiske lande (Portugal, Irland, 
Tjekkiet og Danmark) giver håndbogen ny viden til ansatte på sprogskoler, i 
virksomheder, jobcentre og organisationer, der er aktivt involveret i 
integrationsprocessen for nyankomne mennesker. Håndbogen binder 
elementerne, der produceres i projektet, med det formål at skabe grobund for 
sund og langsigtet integration af nyligt ankomne mennesker i samfundet. Som 
en ekstra fordel giver håndbogen fagfolk, der ikke har en baggrund inden for 
undervisning, indblik i nødvendig baggrundsviden om undervisning, samt 
adgang til strategier til undervisning af praksisnært og erhvervsrettet sprog.
 
Selv om målgruppen for denne udgivelse er sproglærere i sprogcentre, baner 
denne også vejen for sprogundervisning i virksomheder, således at den private 
sektor får adgang til ressourcer, og dermed forøge deres muligheder for at 
spille en aktiv rolle i integration af nyligt ankomne mennesker. Dette gøres 
muligt gennem produktion af undervisningsmaterialer, der retter sig mod 
voksne elever med lav uddannelsesmæssig baggrund. WeR1-projektet vil give 
undervisere i virksomhederne de nødvendige ressourcer til at undervise i 
arbejdsrelaterede sprogfærdigheder på selve arbejdspladsen.

Resultaterne fra dette projekt kan også overføres til erhvervsuddannelse, hvor 
undervisere, der arbejder med flersprogede elever, kan udnytte den viden, der 
gives her.
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Håndbogen vil:
 • Se på forskellige metoder til håndtering af kulturchok og erhvervelse
  af interkulturelle kompetencer;
 • Introducere, hvordan man øger elevmotivation;
 • Introducere, hvordan man skaber forandring med inspiration fra positiv 
  psykologi;
 • Give sproglærere, undervisere i virksomheder, socialarbejdere, 
  ngo'er og andre fagfolk involveret i integration af flygtninge med indsigt i 
  CLIL og TBL-metoden;
 • Introducere, hvordan CLIL- og TBL-metoderne kan bruges i 
  erhvervsorienterede sprogundervisningssituationer;
 • Fungere som grundlag for WeR1 værktøjerne;
 • Gøre læseren i stand til at udarbejde egne lektionsplaner ved hjælp af WeR1 
  konceptet.



Denne håndbog er til: 

Værktøjer til Integration og 
Forandring

“Thus conceived, a social system is only one of
three aspects of the structuring of a completely
concrete system of social action. The other two

are the personality system of the individual actors
and the cultural system which is built into their action.”

 
 -Talcott Parsons

I dette afsnit undersøger vi, hvordan man kan gribe situationer med individer, 
der har svært ved at tilpasse sig det nye samfund, an. Men inden vi går videre i 
dette kapitel ønsker WeR1-konsortiet at understrege, at formålet ikke er at 
assimilere nyankomne mennesker. Der skal være plads til mangfoldighed, 
forskelle og tolerance i vores samfund. Vi ønsker derfor vores læsere at huske 
på, at vores fokus er at skabe en bevidsthed om, og forståelse for, kultur og 
sociale normer mv., samt hvordan mangel på indsigt i / forståelse for dette, i 
nogle tilfælde, kan være en hindring for en vellykket integration.

Den Anerkendende Tilgang
For at kunne arbejde med integration, eller med menneskers forandringsprocesser 
i det hele taget, bliver vi nødt til at finde positive og effektive måder at 
overkomme personlige barrierer og udfordringer på. Konsortiet har erfaret, at det 
kan være gavnligt at henvende sig til positiv psykologi, for at finde inspiration til, 
hvordan man hjælper mennesker blive drevne og udvikle resiliens på lang sigt. 
Forandringsmodeller har i lang tid arbejdet ud fra den overbevisning, at for at 
skabe forandring skal der skabes dyb utilfredshed med den måde, tingene ser ud 
lige nu, for at mennesker skal blive motiverede til at deltage i en 
forandringsproces. I virkeligheden, og ifølge positiv psykologi, er dette ikke 
nødvendigvis tilfældet. Sådan en situation kan efterlade de pågældende personer 
med en følelse af frygt, frustration eller endog vrede. I stedet er det muligt at 
skabe langvarig og positiv forandring ved at fokusere på styrken eller positive 
aspekter. 

  http://www.davidcooperrider.com/ 
1

Sproglærere

Jobcentre/
kommuner

Frivillige
 organisationer, der

 arbejder med 
flygtninge/
migranter

Trainers i 
virksomheder
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Ved at gøre dette tager gør vi brug af en anerkendende tilgang (Appreciative 
Inquiry), eller med andre ord, vi lærer at stille de rigtige spørgsmål.

Anerkendende samtaler bygger på fire faser, på engle

Discovery Phase - Opdagelsesfasen
Under opdagelsesfasen undersøger eleverne "det bedste af hvad der er", 
hvorved deres styrker og positive eksempler, identificeres.  

Hvordan kan det bruges i praksis?
Få eleverne til at gennemføre en Via Character Strengths Survey på 
http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

Denne undersøgelse kan udfyldes på over 90 sprog, hvilket gør det muligt for 
de fleste elever at udfylde og modtage undersøgelsesresultater på det 
foretrukne sprog. Eleverne skal først registrere sig og oprette en konto, 
hvorefter de kan udfylde spørgeskemaet og adgang til deres resultater på 
hjemmesiden eller som PDF sendt til deres e-mail.
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Systems develop in the direction
of questions we ask

POSITIVE
CORE

DISCOVERY

“WHAT GIVES LIFE?”

(THE BEST OF WHAT IS)

APPRECIATING

DREAM

“WHAT MIGHT BE?”

(WHAT IS THE WORLD
 CALLING FOR)

ENVISIONING RESULTS

DESIGN

“WHAT SHOULD

BE--THE IDEAL?”

CO-CONSTRUCTING

DESTINY

“HOW TO

EMPOWER, LEARN, AND 

ADJUST/IMPROVISE?”

SUSTAINING

Appreciative Inquiry 4-D Model
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Forskning har vist, at personer, der lærer at arbejde med deres styrker dagligt, 

er:
 • har tre gange større sandsynlighed for en højere livskvalitet;
 • har seks gange større sandsynlighed for højt engagement på arbejde.

Tal om resultaterne af VIA-undersøgelsen. Hvornår har eleverne brugt disse
styrker? Bed dem om at fortælle hinanden positive historier om, hvornår disse 
styrker er kommet i brug/ været gavnlige. Fokus er her på deling af positive 
historier og erkendelse af, at alle besidder de 24 karakterstyrker, forskellen er 
blot det, at forskellige mennesker bruger dem på forskellige måder og i 
forskelligt omfang.

Dream Phase - Drømmefasen
Denne fase går ud på at forestille sig, hvad de vigtigste mål er og skabe et 
detaljeret billede af, hvordan livet vil se ud, når målene er opnået.

Hvordan kan det bruges i praksis?
Brug Laura Kings "Best Possible Self" -model. Laura King er professor ved 
University of Missouri, Columbia, og hun har designet en intervention baseret 
på systemisk optimisme.

Eleverne bruger 20 minutter på at skabe en fortællende beskrivelse af deres 
bedst mulige fremtidige selv. (Dette kan også gøres dagligt som opvarmning). 

Herefter kan eleverne begynde at forestille sig deres fremtidige liv i det nye 
land og skabe en visuel præsentation, med udklip fra blade, fotos og andet 
billedmateriale. De færdige plakater kan hænges op i klasseværelset eller 
gemmes i mapper, så eleverne kan vende tilbage til disse, hvis / når drømme og 
mål bliver lidt for uklare.

Aktiviteten kan bruges på mange forskellige livsområder: Professionelt, 
romantisk, socialt, fysisk mv. Først skal man vælge hvilket område man gerne 
vil arbejde med, reflektere over de vigtigste mål og derefter forestille sig, 
hvordan et liv, med de mest positive udfald ville se ud.

Tip: Når du arbejder på at opnå mål (når du f.eks arbejder med stepping 
stones), kan eleverne gå tilbage og se på resultaterne fra deres styrkesurvey. 
Her kan de undersøge, hvilke styrker de kan drage nytte af, for at opnå de 
ønskede mål. Hvis en person erkender, at han/hun har brug for styrker, som de 
bruger mindre ofte, kan han/hun få indblik i, hvordan disse kan udvikles. VIA 
platformen giver tips og ideer til, hvordan man kan arbejde med at udvikle de 
forskellige styrker.



Inden at eleverne bedes lave plakaterne, skal de tænke over, hvor de gerne vil 
være om fem år. Derefter stilles disse spørgsmål: 
 • Hvad laver du lige i det øjeblik?
 • Hvor bor du?
 • Hvordan ser en typisk dag ud?
 • Hvordan har du det (følelse inde i kroppen: glad, stærk, stolt, osv)?

De færdige plakater kan bruges til at diskutere drømme og ideer i klassen eller 
kan bruges som en indledende aktivitet, til opstart af en lektion.

Tip: Hvis deltagerne har svært ved at finde deres drømme, så brainstorm ideer 
på tavlen først, og brug lidt ekstra tid på at diskutere emnet - drømme om 
fremtiden. Drømme kan være store og livsændrende, men man kan også have 
små drømme, for eksempel små tilpasninger i hverdagen, der vil gøre livet 
lettere.

Når drømmen er blevet identificeret, kan der udarbejdes delmål; små skridt, der 
skal tages, for at opnå det mål. F.eks. Få et job: Flere mål skal nås for at opnå 
denne drøm. For eksempel: 1) lære sproget 2) oprette et netværk 3) møde på til 
samtaler 4) få kørekort 5) deltage i introduktionskursus for at blive kvalificeret 
mv.
Der arbejdes på et overordnet mål ad gangen.

Design Phase - Designfasen
Designfasen handler om at give eleverne en retning. Dette vil hjælpe eleverne 
designe strategier, der hjælper dem med at opnå deres mål. Her stilles 
spørgsmålene: 
 • Hvilke skridt skal der tages for at ankomme der?; 
 • Hvem kan hjælpe dig på vej?; 
 • Hvad skal du selv gøre for at komme derhen?;
 • Hvilke styrker skal du videreudvikle? (Her kan vi se tilbage på resultaterne  
  fra VIA undersøgelsen).

Hvordan kan det bruges i praksis?
Lad eleverne lave en plakat: Tegn stepping stones på papiret/kartonen og 
illustrér drømmen/endestationen med billeder i den ene ende, og et billede af 
eleven i den anden. Tegn stepping stones på plakaten, så de forbinder start og 
slutpunkterne, og viser en progression mod drømmen. Hver stepping stone 
repræsenterer et trin. Her kan eleven overveje, hvilke handlinger han /hun skal 
foretage sig, for at opnå sit mål/komme tættere på målet.
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Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

F.eks. (målene kan være store og små). 

 Målet: Lær at tage bussen til en ny destination;
Stepping stone 1: Find ud af, hvilke ruter der er tilgængelige;
Stepping stone 2: Find en person, der kan hjælpe mig i starten;
Stepping stone 3: øve typiske sætninger for, hvordan man spørger om vej;
Stepping stone 4: øve mig i at spørge om vej med klassekammerater og/eller 
frivillige.

Tip: Til Stepping Stones, kan man bruge udklip af billeder af sten eller andre 
kreative alternativer til tegning. Antallet af Stepping Stones kan variere alt efter 
drømmens størrelse, elevens ressourcer, og hvilke handlinger, der skal 
foretages for at opnå målene. Tekst kan også erstattes med billeder, der 
symboliserer aktiviteten. Brug plakaterne til at øve sprog, ved at tale om 
elevernes drømme.

Destiny Phase - Skæbnefasen
Det er i denne sidste fase, at deltagerne begynder at arbejde med at gøre 
drømme til virkelighed, ved at følge planen fra drømmefasen. Planer kan ændre 
sig undervejs. Når de gør det, kan man gå tilbage til stepping stones og justere 
dem. Eleverne kan hjælpe og støtte hinanden i arbejdet med deres mål, såvel 
som frivillige og folk fra lokalsamfundet. 

Når målet er opnået kan man starte på et nyt mål, efter samme 
fremgangsmåde. Hvis en drøm er at få et godt arbejde eller en glad familie, kan 
der være man har identificeret flere mål under drømmefasen. Det kan derfor 
være nødvendigt at opdele målene og lave stepping stones til hver. På den 
måde virker målene mere realistiske, og eleverne opnår synlige resultaterne 
meget hurtigere.

Ressourcer til Arbejdet med Positiv Psykologi
Når vi arbejder med forandringsprocesser, henviser konsortiet til værktøjer 
udviklet i Live2Work projektet, som findes her: https://live2work.eu/. Her er 
der adgang til gratis og velfunderede ressourcer give brugervenlige ressourcer 
til fagfolk, der arbejder direkte med sårbare unge voksne, herunder migranter 
og flygtninge.

Disse ressourcer sætter fokus på udviklingen af følgende områder:

• Self-Knowledge
 Denne dimension indeholder en række aktiviteter, der har til formål at støtte  
 deltagerne i indsamling, analyse, tolkning og brug af “personlige   
 oplysninger”. Denne dimensionen hjælper deltagerne med at skabe en  
 stærkere identitetsfølelse. Dette involverer bl.a. arbejdet med værdier og  
 karakterstyrker.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

• World-Knowledge
 Denne dimension indeholder en række aktiviteter, der hjælper deltagerne   
 undersøge deres forhold til omgivelserne og skaber udsyn. Arbejdet med   
 aktiviteterne hjælper deltagerne med at indsamle, analysere og fortolke   
 oplysninger fra de, ved at bruge de muligheder der er til rådighed i deres   
 umiddelbare omgivelser, og hvordan dette kan bruges til at opnå mål.

• Transversal Skills
 Denne dimension indeholder en række aktiviteter, der arbejder på at udvikle  
 færdigheder på tværs af dimensioner. Disse færdigheder kan bruges i    
 mange forskellige situationer og er nødvendige for en vellykket tilpasning til  
 ændringerne og til at leve et meningsfuldt og produktivt liv.

• Decision-Making
 Denne dimension bidrager til tilegnelse af beslutningstagningskompetencer.   
 Det fokuserer på det næstbedste skridt, der skal tages før man beslutter sig   
 for de nærmeste milepæle. Dette regulerer motivation og handlinger, der er   
 nødvendige for at nå de overordnede mål.

Værktøjskassen, der er udviklet af Live2Work-projektet, omfatter aktiviteter, 
der er designet til gruppearbejde, men kan også anvendes til individuelle 
programmer (en vejleder/mentor og en deltager).

Aktiviteterne i hver af Live2Work projektets dimensioner, understøttes af 
følgende:

Et teknisk ark til facilitatoren
 Dette ark indeholder information om dimensionen, aktivitetens varighed,   
 gruppestørrelse, aktivitetens formål, metode, trin-for-trin instruktion samt   
 forslag og links til at lære mere om teorierne.

Et informationsark
 EDette ark tjener som baggrundsinformation for at hjælpe læreren med at   
 lære mere om aktiviteten og indholdet eller teorien om aktiviteten.
 Arbejde med mangfoldighed blandt en gruppe deltagere, dette ark kan også
 fungere som en aktivitetssupport informationshåndbog til deltagere, der kan  
 arbejde selvstændigt med øvelsen. Dette kunne gælde for deltagere uden   
 sprogbarrierer eller avancerede elever. Det støttende informationsark kan   
 bruges som et værktøj til at hjælpe de mere avancerede deltagere med at   
 bevæge sig fremad selvstændigt med en opgave eller til selvstudium.

Et uddelingsark til deltagere
 En kort introduktion til aktivitetens formål og en trin-for-trin beskrivelse af,   
 hvordan øvelsen skal udføres (klar til udskrivning).

Materialer
 Nogle af aktiviteterne indeholder materialer, der kan printes og genbruges,   
 såsom f.eks. værdi- og styrkekort.    

Husk på
 Hver dimension følges op af en oppsummeringaktivitet, efterfulgt af “mit   
 globale projektoverblik”, der hjælper deltagerne opsummere alle deres   
 aktiviteter på en enkelt poster.

Alle Live2Work materialer er gratis at bruge og tilpasse dine individuelle behov.

Om at Bryde Negative Sociale Normer

Sociale normer arves, og er grundlag for social interaktion med andre 
mennesker. I mødet med andre mennesker, er der visse forventninger der skal 
opfyldes for at det skal gå godt. Hvis man ikke opfylder disse forventninger, 
bevidst eller ubevidst, skabes der en vis afstandtagen til den “skyldige”, der ikke 
overholder reglerne. Hvad disse regler er, kan variere alt efter:

 • Hvem og hvor vi er;
 • Hvem vi er sammen med;
 • Den sammenhæng, hvori vi befinder os.

Det bliver også tydeligt, når vi ser på de roller, som folk spiller i samfundet. Og 
ofte, når en person skifter rolle, skifter han/hun også sin adfærd, og spiller efter 
nogle andre regler. Det er derfor ikke et spørgsmål om at lave om på mennesker, 
med derimod at skabe forståelse for de sociale normer og regler, der ligger og 
lurer under overfladen. Manglende evne til at overholde de sociale normer kan 
hindre individet i at:
 
 • Få et netværk;
 • Lære sproget;
 • Finde et job;
 • Blive integreret i værtssamfundet;
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

• World-Knowledge
 Denne dimension indeholder en række aktiviteter, der hjælper deltagerne   
 undersøge deres forhold til omgivelserne og skaber udsyn. Arbejdet med   
 aktiviteterne hjælper deltagerne med at indsamle, analysere og fortolke   
 oplysninger fra de, ved at bruge de muligheder der er til rådighed i deres   
 umiddelbare omgivelser, og hvordan dette kan bruges til at opnå mål.

• Transversal Skills
 Denne dimension indeholder en række aktiviteter, der arbejder på at udvikle  
 færdigheder på tværs af dimensioner. Disse færdigheder kan bruges i    
 mange forskellige situationer og er nødvendige for en vellykket tilpasning til  
 ændringerne og til at leve et meningsfuldt og produktivt liv.

• Decision-Making
 Denne dimension bidrager til tilegnelse af beslutningstagningskompetencer.   
 Det fokuserer på det næstbedste skridt, der skal tages før man beslutter sig   
 for de nærmeste milepæle. Dette regulerer motivation og handlinger, der er   
 nødvendige for at nå de overordnede mål.

Værktøjskassen, der er udviklet af Live2Work-projektet, omfatter aktiviteter, 
der er designet til gruppearbejde, men kan også anvendes til individuelle 
programmer (en vejleder/mentor og en deltager).

Aktiviteterne i hver af Live2Work projektets dimensioner, understøttes af 
følgende:

Et teknisk ark til facilitatoren
 Dette ark indeholder information om dimensionen, aktivitetens varighed,   
 gruppestørrelse, aktivitetens formål, metode, trin-for-trin instruktion samt   
 forslag og links til at lære mere om teorierne.

Et informationsark
 EDette ark tjener som baggrundsinformation for at hjælpe læreren med at   
 lære mere om aktiviteten og indholdet eller teorien om aktiviteten.
 Arbejde med mangfoldighed blandt en gruppe deltagere, dette ark kan også
 fungere som en aktivitetssupport informationshåndbog til deltagere, der kan  
 arbejde selvstændigt med øvelsen. Dette kunne gælde for deltagere uden   
 sprogbarrierer eller avancerede elever. Det støttende informationsark kan   
 bruges som et værktøj til at hjælpe de mere avancerede deltagere med at   
 bevæge sig fremad selvstændigt med en opgave eller til selvstudium.

Et uddelingsark til deltagere
 En kort introduktion til aktivitetens formål og en trin-for-trin beskrivelse af,   
 hvordan øvelsen skal udføres (klar til udskrivning).

Materialer
 Nogle af aktiviteterne indeholder materialer, der kan printes og genbruges,   
 såsom f.eks. værdi- og styrkekort.    

Husk på
 Hver dimension følges op af en oppsummeringaktivitet, efterfulgt af “mit   
 globale projektoverblik”, der hjælper deltagerne opsummere alle deres   
 aktiviteter på en enkelt poster.

Alle Live2Work materialer er gratis at bruge og tilpasse dine individuelle behov.

Om at Bryde Negative Sociale Normer

Sociale normer arves, og er grundlag for social interaktion med andre 
mennesker. I mødet med andre mennesker, er der visse forventninger der skal 
opfyldes for at det skal gå godt. Hvis man ikke opfylder disse forventninger, 
bevidst eller ubevidst, skabes der en vis afstandtagen til den “skyldige”, der ikke 
overholder reglerne. Hvad disse regler er, kan variere alt efter:

 • Hvem og hvor vi er;
 • Hvem vi er sammen med;
 • Den sammenhæng, hvori vi befinder os.

Det bliver også tydeligt, når vi ser på de roller, som folk spiller i samfundet. Og 
ofte, når en person skifter rolle, skifter han/hun også sin adfærd, og spiller efter 
nogle andre regler. Det er derfor ikke et spørgsmål om at lave om på mennesker, 
med derimod at skabe forståelse for de sociale normer og regler, der ligger og 
lurer under overfladen. Manglende evne til at overholde de sociale normer kan 
hindre individet i at:
 
 • Få et netværk;
 • Lære sproget;
 • Finde et job;
 • Blive integreret i værtssamfundet;
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

Sociale normer er i bund og grund uskrevne regler, som størstedelen af et 
samfunds indbyggere lever efter og overholder. Brydes visse regler, kan det 
også føre til konflikt eller kultursammenstød. Nogle eksempler på sådanne 
uskrevne regler kan være:

 • Vi forholder os forskelligt til tidsbegrebet; 
 • Hvad er høflig eller god skik at gøre i en kultur, kan være uhøflig eller   
  påtrængende i en anden;
 • Hvordan man forholder sig til autoriteter (dvs. retshåndhævelse / lærere /   
  arbejdsgivere) kan variere afhængigt af det pågældende samfunds hierarkiske   
  struktur;
 • Hvad mænd og kvinder kan / kan ikke gøre.

I mangel af sammenlignende oplysninger om andres kulturliv har historien vist 
os, kan resultere i at nogle grupper nyankomne mennesker bliver isoleret fra 
fællesskabet, og kan dermed is tedet komme til at leve i en form for 
parallelsamfund, eller et vakuum. En negativ virkning af dette; individet 
fortsætter med at forevige de stereotyper, som han eller hun har over for 
værtssamfundet og omvendt. Med indblik i, hvordan man navigerer i 
værtssamfundet kan man undgå en hel del misforståelser og bane vejen for en 
vellykket integration. 
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Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

Sociale normer og interkulturel forståelse er tæt forbundet, fordi de dannes af 
de sociale normer som går i arv gennem et konstant samspil mellem de 
nærmeste mennesker og det samfund, hvor man vokser op og begår sig. Når 
man flytter fra et sted til et andet, kan man ikke regne med, at der leves efter 
de samme regler. Hvis man ikke forstår at tilpasse sig, de allervigtigste regler, 
kan det i nogle tilfælde have alvorlige konsekvenser, set fra et 
integrationsperspektiv.

Gary Weaver (1986) bruger billedet af et isbjerg for at illustrere kulturers 
forskellige lag (se illustration forneden), og kan også bruges til at adressere de 
vigtigste områder. Listen forneden viser hvordan de uskrevne regler, der er 
længst under vandets overflade, er det som man har sværest ved at manøvrere 
udenom og kan påvirke interaktionen mellem mennesker på en negativ måde. :

Baseret på Gary Weavers (1986) Cultural Iceberg

KULTUR 
   SPROG, 
   KUNST, LITTERATUR 

FOLKEKULTUR
   RELIGION, MUSIK, PÅKLÆDNING,
   DANS, SPIL, SPORTS, MAD

BESKEDENHED, SKØNHED, UDDANNELSE, BØRNEOPDRAGELSE, 
FORHOLD TIL TING/ANDRE/DYR/PLANTER, DATING SKIKKE, 
RETFÆRDIGHED, ARBEJDSMOTIVATION, LEDELSE, 
BESLUTNINGSTAGNING, DØD, RENLIGHED, FORHOLD TIL AUTORITETER, 
PRIVATSFÆRE, VENSKAB, KÆRLIGHED, MORD, LIV, KØN, STATUS EFTER 
ALDER/ SOCIAL KLASSE/ SLÆGTSKAB/ BESKÆFTIGELSE OG RELIGION. 
SAMTALEMØNSTRE I SOCIALE SAMMENHÆNGE, TID OG RUM, 
KONKURRENCE, SAMARBEJDE, INDIVIDUALISME ELLER 
GRUPPEORIENTERET, SYND, LOGIK OG VALIDITET, EMOTIONER, ACCEPT 
AF FRUSTRATIONER ELLER SMERTE, TRO, PLANLÆGNING MOD 
FREMTIDEN.

14

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Sammenfatning: Vi har ikke til formål at lave om på mennesker, derimod 
forsøger vi at gøre dem opmærksomme på, at der er forskellige uskrevne 
regler, baseret på kulturelt betingede værdier, i forskellige kulturer.  Med 
denne viden kan mange konflikter og misforståelser undgås. 

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  Adaptado da definição usada por Penn State, Universidade, Recursos de Currículo da Faculdade do Senado, Glossário: 
  http://www.psu.edu/ufs/curriculum_resources/guide/glossary.html (Dec 2011).
  Pope, R. L., Reynolds, A. L., & Mueller, J. A. (2004). Multicultural competence in student affairs. (pp. 15). 
  San Francisco: Jossey- Bass.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

Organising Elements of Intercultural Understanding   
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Intercultural Understanding

INTERCULTURAL
UNDERSTANDING



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/intercultural-understanding/ 
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

Baseret på Vibeke Vedsted Andersens Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer (2015)

Undersøge,
evaluere,
teste 
hypoteser,
argumentere

Stille spørgsmål, 
finde, strukturere,
organisere, 
sammenligne, 
eksperimentere, vise, 
demonstrere

Eleven kan formulere konklusioner, relatere kultur til tid, 
sted og begivenhed, handle selvstændigt og refleksivt i 
komplekse og uforudsigelige situationer, skabe nye 
sammenhænge, planlægge og designe innovative netværk 
og projekter.

Eleven kan kommentere på og forholde sig til meninger, 
kommentere, diskutere, stille spørgsmål fra den 
komparative analyse, netværk, samarbejde, indgå i nye 
grupper med viden om interaktion og interkulturelt 
samarbejde og forstå den indflydelse som mennesker og 
kulturer har på hinanden.

Eleven kan interviewe andre, stille spørgsmål, sammenligne 
viden, konstruere egne analyser, afklare problemer, 
kommunikere med andre, forholde sig nysgerrigt til emner 
og problemstillinger.

Eleven kan redigere og præsentere viden om andre lande, 
dramatisere den nye viden, lave præsentationer ved hjælp 
af IKT, erhverve og vælge ny viden, samtidig med at man 
bidrager med sin egen viden.

Eleven kan læse om kulturer fra andre lande, fortolke og 
forklare kulturel viden, søge efter information om andre 
kulturer og opsummere og kategorisere egen viden.

Eleven kan få øje på og genkende viden om andre lande, 
bruge et atlas og har geografisk viden, trivia kendskab til 
byer, floder mv.

Dramatisere, illustrere, 
demonstrere, vælge,
udføre, løse

Beskriv, forklare, fortolke, 
fortolke, forholde sig, opsummere

Skabe

Vurdere

Analysere

Forstå

Bruge

Konstruere, udtrykke, skabe, planlægge, producere, designe, forny

Anerkende, identificere, finde, opremseHuske



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

Husk
 • Find de vigtigste floder / bjerge / eller andre geografiske placeringer i dit  
  værtsland;
 • Nævn de tre største byer i dit værtsland;
 • Angiv de traditioner og skikke, der findes i dit lokalsamfund.
  (dvs. fakta om hvornår, hvor og hvad i forhold til helligdage, fejringer,   
  festivaler osv.).

Forstå
 • Find oplysninger om social etikette i værtslandet;
 • Beskriv hvad der er god skiks, når man er til en jobsamtale / møde en   
  medarbejder for første gang / socialisere sig med lokalbefolkningen;
 • Forklar, hvad du kender til kønsroller i dit værtsland; 
 • Opsummér hvad der er vigtigt at huske på, når du arbejder / socialiserer   
  med personer fra værtslandet.

Brug 
 • Lav et rollespil, der viser, hvad man gør og ikke til en jobsamtale / første   
  møde med kolleger / middag med en lokal;
 • Beskriv hvordan du vil interagere med lokalbefolkningen for at oprette et   
  netværk;
 • Løs problemet ved hjælp af de givne begreber.

Analysér
 • Sammenlign traditioner og skikke mellem dit hjemland og værtsland;
 • Forklar, hvor disse traditioner og skikke kan stamme fra, og hvad de betyder  
  for befolkningen i dit værtsland;
 • Afgør hvordan disse traditioner kan give mening for dig og din familie;
 • Undersøg de bedste måder at blive involveret i aktiviteter i dit     
  lokalsamfund.

Vurdering
 • I tilfælde af at nogle traditioner og skikke kommer i konflikt med dine egne   
  værdier eller overbevisninger, forklar hvordan du kan overvinde dette på en   
  respektfuld måde;
 • Bestem, hvordan aktiv involvering i lokalsamfundet kan være til gavn mht   
  jobsøgning / nye venner;
 • Bestem hvilke aktiviteter der er mest værdifulde for at oprette et netværk;
 • Vurder værdien af at være involveret lokalsamfundet.

Oprettelse
 • Find på ideer til et samarbejdsprojekt med en gruppe mennesker /    
  frivillige fra dit værtsland, der kan være med til at oprette nye netværk;
 • Diskutér resultaterne fra samarbejde med folk fra dit lokalsamfund og    
  konkludér hvilke positive resultater der kom ud af denne oplevelse og    
  hvordan det kan være nyttigt for dig i virkelige situationer;
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

Conhecimento
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Diagram af Michael Byrams (1997) Model
af Intercultural Communicative Competence (ICC)
Müller- Hartmann, Andreas / Schocker-von Ditfurth; Marita (2007).
Introduction to English Language Teaching. Stuttgart: Klett.

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.
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Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

26

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

COLLABORATION

COMMUNICATION

CREATIVITY

CRITICAL
THINKING



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  http://www.tonywagner.com/rigor-redefined/ 
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  Wlodkowski & Ginsberg, 1995; Eccles & Wigfield, 1985; Feather, 1982; Kovalik & Olsen, 2005.”
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

33

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  Boss, Roberta S., The influence of cultural values on classroom behaviours of adult Vietnamese refugees. 1982
9

9

35

Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  David Little, Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to 
  teaching and assessment, Trinity College Dublin and Integrate Ireland Language and Training
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  (Prates, D. R., 2014). “Não quero lembrar… muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados 
  palestinos no Brasil. Horizontes Antropológicos, 42, p. 133-152. Retrieved from 
  http://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/06.pdf
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  Ingo E. Isphording, What drives the language proficiency of immigrants?, IZA World of labor, August 2015
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

Det overordnede mål for undervisningsplanerne er at hjælpe eleverne med at:

 • Få viden om værtslandets sprog;
 • Forberedt på levevilkår og arbejdsmarkedskrav i værtslandet;
 • Være i stand til effektivt at begå sig sprogligt og kulturelt i værtslandet.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

JEG KAN

Je
g kan med hjælp

Jeg kan ikke

Zone
for Nærmeste
Udvikling



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.

De fem 
C’er 

Indhold

Fællesskab/
samfund

Kommunikation 

Kognition Kompetencer



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

  http://languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf 
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.
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Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Em suma: Não estamos a tentar mudar ninguém, estamos a tentar ajustar 
comportamentos que podem entrar em conflito com as normas sociais da nova 
sociedade anfitriã. Para isto, precisamos fornecer aos nossos alunos na sala de 
aula de línguas um roteiro sobre como navegar e se adaptar a esses novos 
ambientes.

Promovering af en Interkulturel 
Forståelse  

“We share common experiences that shape the way
we understand the world. It includes groups we

are born into and groups that we join.”
-DuPraw and Axner

Kultur i Interkultur
For at forstå, hvad interkulturel forståelse betyder, er det vigtigt at have en klar 
forståelse af udtrykket 'kultur'. Kultur henviser til fælles overbevisninger, 
holdninger og praksis, der læres og videreføres blandt en befolkning af 
mennesker.

Kultur er karakteristika og viden som en bestemt gruppe mennesker deler. 
Dette omfatter sprog, religion, mad, sociale vaner, musik og kunst, fælles 
mønstre for adfærd og interaktioner, kognitive konstruktioner og forståelser, 
der tilegnes via socialisering. Kultur omfatter ikke kun hvordan delte 
overbevisninger, holdninger og handlinger former det enkelte menneske, men 
også hvordan individer, uafhængigt af hinanden helt instinktivt begynder at 
skabe sociale strukturer omkring et sæt værdier og overbevisninger. Kultur er 
derfor altid i bevægelse og udvikling.

I denne håndbog betyder kultur, og den mangfoldighed, der påvirker kultur, at 
en gruppe mennesker deler oplevelser (f.eks. i klasseværelset eller på 
arbejdspladsen) og dermed selv er med til at forme den måde, hvorpå de griber 
fællesskabet an. Dannelses af sådanne grupper kan defineres af køn, race, 
seksuel orientering, ideologi, nationalitet, religion, erhverv, sprog osv. Desuden 
manifesteres kulturelle forskelle ofte efter, hvordan vi:

 • Kommunikerer;
 • Griber læring an;
 • Håndterer konflikter;
 • Tager beslutninger;
 • Færdiggør opgaver.

Interkulturel forståelse referer til den dybtgående sociokulturelle forskel som 
kan blive opfattet af enkeltpersoner eller grupper. Det afspejler:
 1) Sociale stillinger og status (herunder men ikke begrænset til etnisk   
  tilhørsforhold, race, religion, alder, kønsidentitet og udtryk, fysisk eller  
  psykisk handicap, seksuel orientering, socioøkonomisk klasse, indvandring     
  samt akademisk, beskæftigelsesmæssig eller professionel status);
 2)Kulturelt narrativ, kreative praksis og overbevisninger fra forskellige sociale  
  grupper, og;
 3)De dynamiske magtrelationer, der former interaktionerne mellem "   
  dominerende" og "ikke-dominerende" kulturer, herunder understrømmen af  
  forskel, der findes i disse sammenhænge.

Opsummering: Kulturforståelse kan måles efter, hvor gode enkeltpersoner eller 
samfundsgrupper har forståelse for forskellige sociale holdninger, praksis og 
magtforhold. At have interkulturel forståelse indebærer man er i stand til at 
værdsætte og være åben og fleksibel i forhold til social og kulturel 
mangfoldighed. Dette omfatter at være i besiddelse af selvbevidsthed eller være 
opmærksom på hvilke værdier, holdninger og antagelser, der påvirker 
enkeltpersoners perspektiver og adfærd, og dermed have en vis kulturel viden fra 
en række kulturelle miljøer, evnen til at kommunikere på tværs af kulturer, samt 
evnen til at dyrke meningsfulde sociale relationer på tværs af kulturelt forskellige 
grupper. 

Interkulturel Forståelse i Klasseværelset
Når interkulturel forståelse skal fremmes i klasselokalet, skal fokus være på  at 
hjælpe eleverne med at udvikle viden, færdigheder, adfærd og holdninger, der 
gør det muligt for at værdsætte og respektere andre fra forskellige samfund og 
kulturer. Udviklingen af denne evne har tre dele:

 1) At anerkende kultur (værdier, overbevisninger, skikke, måder at tænke og
  opføre sig på) og udvikle respekt for kulturel mangfoldighed på skolen/i  
  klassen og i fællesskabet;
 2)Interagere og have empati for mennesker fra andre kulturer;
 3)At lære af interkulturelle oplevelser, udfordre stereotype overbevisninger  
  og tage ansvar for at forstå, hvilken rolle kultur spiller i, hvordan vi træffer  
  vores valg, interagerer og handler. 

For at interkulturel forståelse skal være fuldt udviklet, skal eleverne undersøge 
en række underliggende begreber (se diagram nedenfor):
 

For at anerkende kultur og udvikle respekt indebærer det at man har evnen til at 
identificere, observere, beskrive og analysere egen og andre kulturers, i stigende 
grad mere og mere indviklede egenskaber.

Eleverne bevæger sig væk fra den kendte verden for at udforske nye ideer og 
erfaringer i relation til specifikke kulturelle grupper gennem muligheder i 
undervisningen. Her bør de arbejde med at sammenligne egen viden og 
erfaringer med andres, lære nye fællesskaber at genkende, anerkende at der er 
forskelle mellem deres liv og forstå at det er vigtigt at forholde sig kritisk til 
prædefinerede fordomme. På denne måde vil eleverne få mulighed for at øve sig 
i at genkende og sætter pris på forskelle mellem mennesker og dermed også 
blive i stand til at respektere andres synspunkter og rettigheder. Ved at arbejde 
med udvikling af interkulturel forståelse, lærer man at:
 • Undersøge kultur og kulturel identitet;
 • Udforske og sammenligne kulturel viden, overbevisninger og praksis;
 • Udvikle respekten for kulturel mangfoldighed;

At interagere med, og have empati for, andre involverer udvikling af 
færdigheder som at relatere til og møde andre kulturer ved at engagere sig i 
forskellige kulturgrupper. Dette tilføjer en oplevelsesmæssig dimension til 
interkulturel læring og sætter det ind i sammenhænge, via ansigt til ansigt, 
virtuelle eller indirekte møder. Eleverne kan også lære at se velkendte begreber 
og overbevisninger fra nye vinkler. Dette tilskynder til fleksibilitet, 
tilpasningsevne og vilje til at prøve nye kulturelle oplevelser. Empati hjælper 
eleverne til at udvikle en følelse af solidaritet med andre ved at forestille sig 
andres perspektiver og oplevelser som var de deres egne. Empati indebærer at 
forestille sig, hvordan det kan være at 'gå i andres sko' og identificere med 
andres følelser, situationer og motivationer. Ved at udvikle interkulturel 
forståelse, lærer man at:
 • Kommunikere på tværs af kulturer;
 • Overveje og udvikle flere perspektiver;
 • Have empati med andre;

At reflektere over interkulturelle oplevelser og tage ansvar  går ud på at
eleverne udvikler evnen til at reflektere over erfaringens betydning. Dette er et 
af de centrale områder i interkulturel læring. Eleverne bruger refleksion for 
bedre at forstå individers og gruppers handlinger i bestemte situationer og 
hvordan kultur har været med til at forme disse. De opfordres til at reflektere 
over deres oplevelser i det interkulturelle møde, og dermed identificere i hvilket 
omfang mødets udfald har været farvet af kulturelle påvirkninger. De lærer at 
'stå imellem kulturer', forene forskellige kulturelle værdier og perspektiver og 
tage ansvar for deres egen adfærd og samspil med andre. Ved at udvikle og 
handle med interkulturel forståelse, lærer man at:

 • Reflektere over interkulturelle oplevelser;
 • Udfordre stereotyper og fordomme;
 • Formidle kulturelle forskelle.

Eleverne udvikler interkulturel forståelse, når de lærer at værdsætte deres egen 
kultur, eget sprog samt egne og andres overbevisninger. De kan så komme til at 
få indblik i, hvordan personlige, gruppe- og nationale identiteter formes, samt 
kulturens foranderlige tilstand. Interkulturel forståelse indebærer at lære om og 
engagere sig i forskellige kulturer på måder, der åbner op for genkendelse af 
ligheder og forskelle, skaber forbindelser med andre og dyrker gensidig 
respekt.

Interkulturel forståelse:

 • Er vigtig for at kunne leve i en mangfoldig verden i det 21. århundrede; 
 • Skaber ansvarlige lokale og globale borgere, der lever og arbejder sammen;
 • Kombinerer personlig, interpersonel og social viden og færdigheder, og  
  indebærer, at eleverne lærer at værdsætte og se kritisk på deres og andres  
  kulturelle perspektiver og praksis, gennem samspillet med mennesker, eller  
  mødet med litteratur og sammenhænge;
 • Tilskynder folk til at se forbindelser mellem egne og andres verdener, og til  
  at bygge på fælles interesser/ligheder samt at forhandle sig frem til   
  løsninger, når forskelle bliver til barrierer. Dette udvikler elevernes   
  kommunikationsfærdigheder, empati, samt evner til lave kritiske analyser af  
  interkulturelle oplevelser. Dette gør også at egne overbevisninger og  
  holdninger ses i et nyt lys og styrker indsigt i en selv og andre;
 • Stimulerer elevernes interesse for andres liv. Det dyrker værdier og   
  attributter som nysgerrighed, omsorg, empati, gensidighed, respekt, ansvar,  
  åbenhed, kritisk bevidsthed og støtter ny og positiv interkulturel adfærd. 
  Selvom alle ovennævnte er nødvendige for at lære at leve sammen, kan de  
  centrale ideer, som vist nedenfor, bag interkulturel forståelse deles op i tre  
  indbyrdes forbundne elementer set i lyset af et lærings kontinuum.
  Et hvilket som helst samfund består af mennesker med forskellig social  
  baggrund. Disse forskelle skyldes oftest globalisering og migration eller  

  baseret på de tilgængelige ressourcer og den sociale status, de har arvet  
  eller skabt for sig selv. Interkulturelle kompetencer er derfor relevante for  
  alle medlemmer af samfundet, og især for dem, der skal lære at integrere  
  sig i et nyt land. Det er vigtigt at huske på, at undervisning i interkulturelle  
  kompetencer ikke handler om at ændre, hvem eleven er, men om at skabe  
  en bevidsthed om, forståelse og tolerance for ligheder og forskelle, der  
  eksisterer mellem mennesker, og hvordan deres egne dybt forankrede  
  værdier, normer, og holdninger kan påvirke dem og andre i forskellige  
  sociale, erhvervsmæssige og livssammenhænge. Forståelsen af disse  
  mekanismer kan være nøglen til en glattere overgang til det nye samfunds  
  accept af det nye medlem.

Med denne viden om, hvad kultur og interkulturel forståelse er, er det også 
vigtigt at se på og definere, hvad interkulturelle kompetencer er i en 
undervisningssammenhæng

Ifølge Ph D Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end blot at have 
kendskab til andre landes kultur, sprog, historie osv. Det er også evnen til at 
handle og agere. Interkulturelle kompetencer i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng kan ifølge hende opdeles i følgende fem dimensioner:

 • Evnen til at kommunikere;
 • Evnen til at bruge IT interaktivt; 
 • Evnen til at sætte sig i andres sko;
 • Evnen til at blive en del af nye grupper og samarbejde med folk fra   
  baggrunde, der adskiller sig fra ens egen;
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse og    
  uforudsigelige situationer.

En sjette dimension er tilføjet af Vibeke Vedsted Andersen:

 • Evnen til at forstå den indflydelse og effekt, som mennesker og deres  
  kulturer har på hinanden, når de mødes.

Undgå Negative Stereotyper 
Man skal gerne have fokus på ligheder, når man diskuterer kulturer og 
sammenligner værdier og holdninger. For at undgå negative stereotyper skal 
læreren eller træneren understrege for eleverne, at generalisering kan være til 
hjælpe os genkende mønstre, som kan hjælpe os med at forstå den verden, vi 
ser. Når man forsøger at finde mønstre i kulturer, holdninger og overbevisninger, 
er det svært at undgå generaliseringer og stereotyper. Derfor er det afgørende, 
at vi er opmærksomme på at de er generaliseringer, der skal hjælpe os finde 
mønstre og forstå ukendte fænomener.

Læreren eller træner skal altid huske på, at over-generalisering kan påvirke 

elevernes holdninger til andre. Underviseren skal derfor passe på ikke at krydse 
linjen mellem generalisering for at skabe forståelse og overgeneralisering der 
hæmmer udviklingen af interkulturelle kompetencer.

Det er meget let at lave antagelser baseret på tidligere erfaringer og oplevelser, 
i stedet for at tillægge situationen et kritisk perspektiv. Faren ved antagelser er, 
at man laver generelle konklusioner på baggrund af en enkelt eller få 
erfaring(er). Dette er især tilfældet, hvad angår stærkt negative følelser eller 
oplevelser. Disse oplevelser kan drive eleverne til at træffe dårlige og ineffektive 
valg, baseret på en defekt, omend irrationel ide.

For eksempel er Firas for nyligt ankommet til Danmark. Han er fra Syrien, og 
hver dag pendler han til og fra hans hjem og til sprogskolen, hvor han lærer 
dansk. En eftermiddag,sidder han på bussen, og en ung kvinde stiger på. Firas 
synes hun ser træt ud, og eftersom, der ikke er flere ledige pladser, tilbyder 
Firas den unge kvinde sit sæde. Kvinden afviser hans tilbud. For Firas, er det 
høfligt at afvise første gang, og  han insisterer derfor på, at hun tager hans 
sæde. Denne handling gør kvinden irriteret, og hun svarer skarpt tilbage, at hun 
gerne vil blive stående. Firas er overrasket og såret over kvindens reaktion. Når 
han taler om episoden med en gruppe klassekammerater, som alle er fra Syrien, 
konkluderes der, at danske kvinder er uhøflige og uforudsigelige, og at det var 
sidste gang, han ville være flink overfor en dansk kvinde. Desværre har Firas 
ikke indset, at det er lidt usædvanligt for mænd i Danmark at tilbyde en kvinde 
et sæde, og endnu mindre sædvanligt at insistere, når hun har sagt nej. Han 
undrede sig ikke over, hvorfor ingen af de andre mænd på bussen rejste sig for 
at tilbyde hende et sæde. Han overvejede heller ikke, om kvinden måske har 
haft en dårlig dag, hvilket kunne have været årsagen til udbruddet, eller at hans 
handlinger måske kunne have været fortolket på en anden måde.

En af de største faldgruber med over-generaliseringer er, at det begrænser 
perspektivet, når man baserer konklusioner om hvad der kan og ikke kan gøres, 
på misinformationer og isolerede oplevelser. Er disse barrierer til stede, hos 
eleven eller underviseren, kan det blive svært at se mulighederne i det kulturelle 
møde. For at hjælpe eleven med at undgå disse faldgruber, kan vi arbejde med 
at udvikle kompetencerne inden for kritisk tænkning, og dermed sikre, at 
eleven forstår, at ikke alle situationer kan generaliseres, og at man er nødt til at 
finde ud af, hvordan man kan abstrahere fra generaliseringen. Generaliseringer 
er udsagn, som kan hjælpe med at understrege et punkt, men kan ikke stå 
alene. Underviseren skal altid være meget omhyggelig i valget af ord, der 
præsenteres for eleverne, og de skal lære at analysere og dekonstruere egne 
oplevelser og observationer. For at hjælpe dem opnå dette, kan læreren 
benytte sig af “Taksonomien af Interkulturelle Kompetencer”.

Taksonomi af Interkulturelle Kompetencer 
Som når man arbejder på at udvikle andre kompetencer skal vi først finde ud af, 
hvad vi ønsker at eleverne skal tilegne sig, for dernæst at planlægge, hvordan vi 
dette skal opnås, som man til sidst kan reflektere over og evaluere resultaterne. 
Vibeke Vedsted Andersens taksonomi af interkulturelle kompetencer (2015), er 
baseret på Blooms reviderede taksonomi og Tove Heidemanns definition af 
interkulturelle kompetencer, kan være et nyttigt redskab til undervisere, der 
ønsker at inddrage en interkulturel dimension i undervisningen.

Ligesom folk er forskellige, kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige 
oplevelser og viden, befinder de sig også på forskellige niveauer mht de 
interkulturelle kompetencer. Ifølge taksonomien er eleven ikke i stand til at 
erhverve det højeste niveau af interkulturel kompetence at skabe, før han eller 
hun har været igennem en udvikling igennem alle niveauer. Derfor også; at 
huske, at forstå, at bruge, at analysere og at vurdere. Det er dermed 
underviserens rolle at planlægge indholdet af undervisningen, således at 
eleverne guides op igennem taksonomiens seks niveauer. Taxonomien gør det 
muligt for underviseren at planlægge fleksible, differentierede og 
elevcentrerede undervisningsplaner, baseret på hver enkelt elevs specifikke 
behov. Taxonomien kan også bruges som redskab til eleverne, hvormed de selv 
kan vurdere og evaluere egne fremskridt eller læringsbehov, og hjælpe eleven 
tage medansvar i egen læring. 

Blooms reviderede taksonomi er baseret på en progressiv tilgang til læring. Det 
betyder, at eleverne skal passere fra et lavere niveau af tænkning og langsomt 
bevæge sig frem til de mere abstrakte lag. Denne fremgang giver underviseren 
en nyttig hierarkisk ramme, der kan være med til at sikre at læring foregår på 
den mest effektive måde.

Progressionen gennem de seks niveauer bevæger sig fra “Lower Order 
Thinking”(LOT) og eleven vil kunne:

 • (huske) at blive præsenteret med information og vurdere, om eleven kan   
  huske oplysningerne, til;
 • (forstå) at kunne forklare begreberne, og;
 • (bruge) at kunne tage de nye oplysninger i brug på en ny måde. 

... og bevæger sig langsomt over i “Higher Order Thinking” (HOT). Her vil 
eleven kunne:

 • (analysere) differentiere mellem de forskellige dele eller komponenter i   
  den tilegnede viden;
 • (vurdere) vise at han/hun er i stand til at tage stilling, overveje forskellige   
  løsninger eller træffe en informeret beslutning om, hvordan man løser en   
  opgave eller et problem;
 • (skabe) Generere nye idéer eller lave nye tankeprocesser baseret på det,   
  han eller hun tidligere har lært.

Blooms reviderede taksonomi er også et nyttigt redskab i vurderingen af 
læringsresultater. Ved at bruge rammen er det muligt at fastslå elevens 
fremskridt Eksempler på dette kan ses i Andersens Taksonomi af Interkulturelle 
Kompetencer.

Desuden viser nedenstående eksempel hvordan taksonomien kan bruges til at 
evaluere læringsresultater. Det kan også illustrere i hvilken grad eleven har 
bevæget sig fra de lavere niveauer af taksonomien til de højere niveauer. 
Herunder ses et eksempel på en plan for ønskede mål, som derefter kan bruges 
til at vurdere, i hvilket omfang eleven har opnået dem. 

 • Baseret på dine erfaringer med dine projekter, lav en guide til nyankomne  
  mennesker med tips og ideer om, hvordan du bedst integreres i dit værtsland;
 • ELLER - Forbered et introduktionskursus til en ny gruppe nyankomne   
  personer på din sprogskole / virksomhed.

Når der undervises i fremmedsprog skal underviseren inkorporere udvikling af 
interkulturelle færdigheder. Det er fordi, det ikke er nok at kunne tale et sprog. 
Sproget er lige så kulturbærende som handlinger, i og med at kultur og de 
briller man ser verden ud fra, ikke kan skilles ad. Derfor betyder det, at hvis man 
ønsker at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt og effektivt med 
mennesker fra værtslandet, er man også nødt til at forstå, hvordan man 
kommunikerer på en passende måde. 
Kulturelle normer og værdier erhverves gennem social interaktion. Når man 
flytter til et nyt land, er det afgørende for integration og trivsel, at den enkelte 
kan genkende disse variationer og tilpasse sig det nye miljø. Underviseren skal 
derfor skabe læringsmuligheder, der styrer eleverne i at se forbindelserne 
mellem deres egen og værts kulturen og indlejre begrebet kritisk kulturel 
bevidsthed i undervisningen.

Kritisk kulturel bevidsthed i klasseværelset 
Udviklingen af kritisk kulturel bevidsthed er en afgørende faktor, hvis man 
ønsker at undgå at sidde fast i negative stereotyper, over-generaliseringer og 
begrænsende overbevisninger. Michael Byram (1997, 2012) har demonstreret 
betydningen af kritisk kulturel bevidsthed, vha hans perspektiv på 
interkulturelle kompetencer i sprogundervisning. Dette kan opnås ved at 
arbejde med følgende fem dimensioner;
Men hvad betyder dette, og hvordan kan det implementeres i praksis?

 
 

Holdninger
Holdninger og værdier tilegnes fra en meget tidlig alder. Man bliver påvirket af de 
mennesker, som befinder sig i de umiddelbare omgivelser, det vil sige forældre, lærere 
og venner, men det kan også omfatte medier og andre påvirkninger. Holdninger er de 
uskrevne regler, som vi lever vores liv og træffer vores valg efter. Man kan ikke gå ud fra, 
at eleverne er bevidste om de underliggende værdier og holdninger, og det er derfor 
afgørende, at underviseren evner selv at reflektere over dette og vise nysgerrighed og 
være åben overfor andre kulturer og overbevisninger. Det er også vigtigt, at 
underviseren er villig til at relativisere sine egne værdier, overbevisninger, adfærd og 
forstå, hvor forskelle kommer fra og være i stand til at se, hvordan disse ser ud, udefra.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når emner diskuteres, skal du sørge for at inkludere perspektiver og forslag  
  fra hele klassen. Du kan bruge brainstorms til at engagere eleverne i at  
  bringe deres egne synspunkter til diskussionerne. Sørg for at eleverne får  
  mulighed for at møde mennesker fra en arbejdsplads eller fra    
  lokalsamfundet, at sæt gang i diskussioner hvor de kan lære holdninger og  
  overbevisninger at kende, og skabe muligheder for at lære om hinanden.  
  Læreren kan introducere emner baseret på værdier og holdninger og  
  hjælpe eleverne med at formulere spørgsmål til gæsten. Sørg for, at   
  eleverne er forberedt og understreg over for eleverne vigtigheden af at  
  holde et åbent sind og respektere andres synspunkter. Underviseren kan  
  bede eleverne reflektere over overbevisninger om værtskulturens   
  produkter, praksis og perspektiver. i forbindelse med besøg eller møder  
  med lokalbefolkningen.

Færdigheder i at fortolke og relatere 
Dette beskriver en persons evne til at fortolke, forklare og relatere til hændelser 
og dokumenter fra en anden kultur og sammenligne med egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Når eleverne har brugt tid på at undersøge deres holdninger og   
  overbevisninger, kan de begynde at engagere sig i opgaver, der fremmer  
  tankevækkende og rationel evaluering af perspektiver, produkter og praksis  
  i relation til værtskulturen. Dette gør det muligt for eleverne at gøre brug af  
  tidligere erhvervet viden for at forsvare, med beviser fra grundig   
  undersøgelse, deres overbevisning om værtskulturen. Når en dybere  
  forståelse af værtskulturen er opnået, vil deres holdninger ændre sig, og  
  resultere i en dybere forståelse af værtskulturen.
  Dette kan opnås ved at lade eleverne fordybe sig i opgaver, som kræver  
  læsning, analyse eller fortolkning af tekster eller andre udtryksformer. (fx  
  videoer, rollespil, fortællinger, podcasts). Klassen kan f.eks. Få præsenteret  
  og diskutere eksempler, hvor konflikter opstår på grund af misforståelser.  
  Skab et scenarie og lad eleverne analysere situationen. Hvad er der sket,  
  hvorfor, og hvad foreslår dine elever, man kunne gøre anderledes for at  

  undgå en lignende konflikt. Det kan også være i form af en historie, hvor  
  slutningen mangler, og eleverne skriver/fortæller, hvordan historien
  ender godt. 
 
Færdigheder til opdagelse og interaktion 
Evnen til at erhverve ny viden om en kultur / kulturel praksis og at kunne gøre 
brug af viden, holdninger og færdigheder i realtidskommunikation og 
interaktion med andre mennesker.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lad eleverne deltage i aktiviteter, der tilskynder overvejelse af nye værdier  
  og overbevisninger baseret på egne opdagelser gennem samarbejdende  
  undersøgelser. Dette betyder at eleverne arbejder sammen om at styre  
  retningen for egen læring, mens læreren får rollen som guide under hele  
  opdagelsesprocessen. Det er ikke lærerens rolle at tvinge et personligt  
  synspunkt på eleverne. Underviseren skal i stedet skabe et åbent   
  undersøgelsesmiljø, hvor eleverne selvstændigt opdager oprindelsen af   
  fordomme eller stereotyper.

Viden
Dette er ikke kun relateret til viden om en bestemt kultur, snarere:
 • Forstå, hvordan sociale grupper og identiteter fungerer;
 • Viden om sociale processer og resultaterne af disse;
 • Forstå andre mennesker og sig selv;
 • Forståelse af individuel og samfundsmæssig interaktion; 
 • At kende og huske fakta om andre lande;
 • Bevidsthed og viden om auto stereotyper (på egen kultur);
 • Bevidsthed og viden om hetero-stereotyper (andres kultur);

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Lav en brainstorm over de sociale grupper, der findes i værtssamfundet,  
  såvel som elevernes oprindelseslande. Se efter ligheder mellem disse  
  samfund. I denne situation kan eleverne overveje oplysningerne fra den  
  anden klasse medlemmer og lære om deres baggrunde.

Vis diagrammet “Cultural Iceberg” for at illustrere sociale normer og diskutere, 
hvordan denne viden kan være nyttig, når man interagerer med andre. Start 
med at bruge en blank version af Isbjerget eller tegn et isbjerg på tavlen. Placer 
elevernes forslag/ord i isbjerget, på det rigtige niveau. Det kan f.eks. Tage 
udgangspunkt i en opgave med navneord og eller verber.
Få eleverne til at arbejde i grupper og lave præsentationer om deres hjemland 
og invitere gæster fra lokalsamfundet til spørgsmål og svar sessioner om at 
leve i værtssamfundet.

Kritisk kulturel bevidsthed 
Evnen til at evaluere kritisk baseret på visse kriterier, perspektiver, praksis, 
produkter i ens egen og andres kultur. At beskæftige sig med folk fra en anden 
kultur involverer altid opgaven med at evaluere kulturen. Denne evaluering kan 
ofte føre til en form for generalisering eller stereotyper. Når man tilstræber en 
kritisk vurdering af en anden kultur, skal eleven have erhvervet de øvrige fire 
kompetenceniveauer, herunder et kritisk perspektiv på ens egen kultur.

 • Hvordan kan dette implementeres i klasseværelset?
  Eleverne skal have mulighed for at udøve færdighederne i kritisk   
  evaluering. For at dette skal være effektivt, skal læreren finde passende  
  måder at støtte eleven med stilladsering. På den måde lærer eleverne at  
  evaluere værtskulturens praksis, produkter og perspektiver. Eleverne skal  
  have tid til at  identificere og reflektere over forudindtagede ideer,   
  vurderinger og stereotyper mod personer fra værtskulturen. Det er   
  uundgåeligt, at en vis mængde forudindtagede ideer dukker op på   
  overfladen når samtaler om kulturer sættes i gang. Derfor skal   
  underviseren se til at eleverne husker at at overveje oprindelsen af disse  
  forudbestemte forestillinger, give hjælp til at reflektere over, hvorvidt disse  
  afgørelser og fordomme er rationelle eller usunde.

Undervisning i Livsfærdigheder 

“Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and
positive behaviour that enable individuals to deal effectively with

the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped
into three broad categories of skills: cognitive skills for analysing

and using information, personal skills for developing personal
agency and managing oneself, and inter-personal skills for

communicating and interacting effectively with others.”
- UNICEF

Hvad er 21. århundreders færdigheder 
Det er vigtigt at undervise i livsfærdigheder, fordi det kan hjælpe med at 
forberede nyankomne mennesker til det samfund, hvor de nu lever og forsøger 
at blive integreret. Gode sprogkundskaber og erhvervserfaring er den 
nemmeste måde at blive accepterede medlemmer af samfundet, effektive 
elever, dygtige fagfolk og nye borgere.

Dette kapitel har til formål at præsentere undervisere med en konceptuel 
ramme for undervisning af livsfærdigheder til flygtninge og indvandrere. 
Udfordringen ved dette er, de mange definitioner for hvad integration 
indebærer. WeR1-projektet vælger at basere rammerne for arbejdslivets krav i 
Europa.

De 4 trin i de 21. århundreders færdigheder
Med fremkomsten af nye teknologier, automatiseret arbejde, mere effektive 
processer, globalisering og meget mere, har et flertal af virksomheder i Europa 
ændret det, de gør, og derfor, hvad de søger efter hos medarbejdere.
Arbejdsgivere fra det 21. århundrede ser nu mere end bare faglige færdigheder.
De har brug for arbejdere, der kan:
 • Tænke kritisk; 
 • Være kreativ;
 • Kommunikere med ligesindede og folk, der adskiller sig fra hinanden;
 • Samarbejde med ligesindede og folk, der adskiller sig fra dem. 

 
 
 

Studie, digitale og numeriske færdigheder er også nødvendige for at kunne 
eksistere i et vestligt samfund, og derfor vil det være afgørende for en lettere 
integration at inkludere aktiviteter, der involverer udviklingen af disse 
færdigheder.

Når man arbejder med indvandrere og flygtninge der har ikke har haft adgang 
til samme uddannelsesmuligheder, kan læreren ikke gå ud fra, at eleven har de 
nødvendige studiekompetencer. Vi tager sådanne ting som at sidde stille, følge 
instruktioner, ikke afbryde i klassen, søge efter information på internettet, 
skrive en simpel e-mail eller lave hurtige beregninger for givet.

Husk på, at underviseren skal i planlægningsfasen beslutte, hvilke færdigheder 
der skal udvikles for at støtte eleverne bedst muligt og derefter strukturere 
indholdet og aktiviteterne se de passer ind i disse. Underviseren bør afgøre 
hvilke af de 4 trin, der vil egne sig bedst til aktiviteten / indholdet.

Kritisk tænkning 
For at kunne følge med i den nye globale økonomi skal virksomheder overveje, 
hvordan man løbende forbedrer produkter, processer eller tjenester. De søger 
derfor medarbejdere med kritisk tænkning og problemløsningskompetencer, 
eller med andre ord; evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Den moderne medarbejder skal løse problemer, og det betyder, at han eller hun 
skal genoverveje og se ting fra forskellige perspektiver. Det betyder også, at 
elever fra kulturer med en hierarkisk ledelsesstruktur, skal tilpasse sig til at blive 
mere ressourcefuld, og føle sig sikre på, at han eller hun kan træffe 
selvstændige beslutninger og vide, hvornår det er ok at træffe dem.

Kritisk tænkning i sprogundervisning: 
 • Lad eleverne finde svarene på deres egne spørgsmål; 
 • Opmuntre undersøgelser og nysgerrighed, og lad eleverne arbejde i   
  grupper for at opdage sammen;
 • Brug åbne spørgsmål så meget som muligt;
 • Opmuntre eleverne til at komme med deres egne ideer i klassen;
 • Giv eleverne den nødvendige stilladsering (support), som de skal bruge  
  for at sikre en følelse af præstation, når der arbejdes med nye opgaver;
 • Tilskyndelse til forståelse og respekt. Intellektuel empati er et vigtigt  
  aspekt i kritisk tænkning;
 • Planlægning af lektionsindhold baseret på Blooms reviderede taksonomi;
 • Udvikling af elevernes intrapersonelle færdigheder.

Kreativitet 
Nysgerrighed kan også gavne medarbejdere fra den 21. århundrede. Kreativitet 
er, hvad der giver et firma konkurrencemæssig fordel, og det er derfor vigtigt at 
udvikle disse kapaciteter. At være god til sit job betyder ikke nødvendigvis at 
være perfekt til det. At være god til sit job i det 21. århundrede betyder også at 
tage nogle chancer og se fejl og fiaskoer som en del af læringskurven. Denne 
udvikling begynder man også at kunne se blandt andre brancher, inklusive 
ufaglærte jobs, hvor medarbejder, der kan tage initiativ og har ideer til at løse 
et problem for sig selv, ses som et aktiv. Kreativitet indebærer også at være 
fleksibel, at kunne lave om på sig selv og bruge en række værktøjer til at løse 
nye og ukendte problemer. De job, vi besidder i dag, ændrer sig konstant og 
tilpasser sig samfundets hurtige tempo. De job, som eleverne sætter næsen op 
efter i dag, risikerer ikke eksistere i fremtiden, hvilket betyder at 
omstillingsparathed, fleksibilitet og kreativitet er lige så vigtige som faglige / 
tekniske færdigheder. 
Du kan arbejde med udvikling af kreativitet ved at
 • Sikre, at eleverne har muligheder for at tale om, skrive om, tegne om eller  
  mime, hvad de synes;
 • Få elever til at tænke over regler, problemer eller hvordan målsproget er  
  bygget op; 

 • Giv Ikke eleverne svarene, men lad dem finde dem (også kritisk tænkning);
 • Planlæg opgaver med mere end et muligt svar eller svar, der varierer fra  
  den ene elev til den anden;
 • Opmuntre og belønne de mindste fremskridt. Man skal ikke forvente   
  storespring fra begyndelsen.

Kommunikation
Selv om det ikke har fået lige så meget opmærksomhed som de andre tre 
dimensioner er kommunikation en af hovedkomponenterne i de 21. århundreders 
færdigheder. 
Kommunikation omfatter:
 • Digital; 
 • Interpesonel;
 • Skriftlig;
 • Mundtlig.

Migranter og flygtninge vil komme til at arbejde i virksomheder, der har brug 
for og forventer, at arbejdstagere kan kommunikere mere eller mindre effektivt. 
Derfor skal der så meget fokus som muligt, på at udvikle:

 • Mundtlig kommunikation; 
 • Positiv kommunikation i klasseværelset;
 • Arbejdsrelateret kommunikation;
 • Digitalt og mediekendskab.

Undervisere kan hjælpe deres elever med at blive succesfulde i deres job, ved 
at lære dem at kommunikere klart og tydeligt, samt at udstråle fokus, energi og 
lidenskab, når idéer præsenteres til en kollega eller arbejdsgiver. Klar 
kommunikation betyder ikke nødvendigvis et godt ordforråd, tegnsætning 
eller grammatik, med derimod, at tankerne omkring ideen er klare og nemme 
at få øje på.

Kommunikationsfærdigheder kan læres ved:
 • At arbejde på at udvikle interpersonelle færdigheder;
 • At arbejde på at udvikle sprogfærdigheder til kommunikative formål;
 • Gøre arbejdsrelaterede rollespil med forskellige typer scenarier og   
  forskellige udfald;
 • At forstå, at ideer kan formidles på mange måder, og at det der siges og  
  hvordan det siges, kan provokere mange forskellige typer reaktioner.

Samarbejde (herunder også interkulturelt) 
Selvom det ikke altid er indlysende, indebærer de fleste jobs samarbejde på 
den ene eller den anden måde. Og i disse samarbejdssituationer, kan man 
risikere at støde på folk, der ikke tænker som en selv, da de kan komme fra 
andre faglige/professionelle områder, kulturer og beskæftigelsesniveauer. 

Medarbejderen i det 21. århundrede har derfor brug for lederskab og 
samarbejdsfærdigheder og evnen til at påvirke andre.
I de fleste tilfælde foregår kollegialt samarbejde i organisationer med en mere 
eller mindre flad ledelsesstil, hvilket betyder at lederskabet overlades til 
grupper inden for en organisation, og ledelsen dikterer mindre, hvordan en 
opgave skal løses. I klassen betyder det at de skal: 
 • Lære at arbejde i teams;
 • Finde løsninger på problemer;
 • Kommunikere med hinanden og fordele opgaver imellem dem;
 • Hjælpe hinanden få de bedste resultater;
 • Lære at tage ejerskab for ideer, at opbygge support og teamarbejde;
 • Bruge kompetencerne fra de andre 3 dimensioner.

For at ruste eleverne til arbejdsmarkedet skal de nødvendige færdigheder 
udvikles. Man kan ikke antage, at når sproget er erhvervet til et tilfredsstillende 
niveau, at de hermed automatisk bliver fuldt ud integreret. Der findes ikke en 
simpel opskrift på succes i dagens hurtigt skiftende og udviklende verden, og 
derfor skal de mennesker, der lever og arbejder i den, være i stand til at tilpasse 
sig nye situationer meget hurtigt, uden at miste fodfæste. 

Klasseledelse 
          “You can motivate by fear and you can motivate by reward.

But both those methods are only temporary.
The only lasting thing is self-motivation.”

- Homer Rice

Hvordan man motiverer eleverne 
Forskning tyder på, at alle elever er motiverede til at lære, så længe der er klare 
forventninger, opgaver og aktiviteter har værdi for eleverne, og læringsmiljøet 
fremmer selv drevet motivation. Når elevernes motivation ikke kommer fra 
eksterne kræfter, f.eks karaktergivning, skal underviseren finde ud af, hvad der 
motiverer eleverne til at erhverve nye kompetencer. En faktor kan være, at de 
allerede er motiveret af, at de nu bor i værtslandet, og som følge heraf måske 
allerede er interesserede og motiverede til at lære værtssproget. Men vi kan 
ikke gå ud fra, at dette vil gælde alle elever. At lære et nyt sprog og 
kompetencer kan være en udfordrende opgave. Nogle mennesker kan give op 
ved første tegn på vanskeligheder. Derfor er det vigtigt for underviseren at 
planlægge engagerende og for eleven motiverende lektioner. Det første vigtige 
skridt til at skabe motiverende og engagerende lektioner er at sikre, at eleven 
ser indholdet som relevant. Eleven skal kunne se, at denne lektion kan være 
nyttig for ham eller hende og at den har en direkte og positiv effekt på hans 
eller hendes liv. En logisk forklaring, er ofte ikke nok. Eleven skal se en direkte 

sammenhæng mellem indholdet eller temaet i lektionen og dets relevans for 
hans eller hendes liv.
For at hjælpe underviseren skabe en motiverende atmosfære kan følgende 
eksempler følges:
 • Sammenkoble sprogindlæringen med den bredere integrationskontekst.  
  Dette kan opnås ved at tilpasse det med jobsøgningsprocessen på den ene  
  side og den sociale integration på den anden side;
 • læg vægt på den praktiske dele af sprogindlæring og fokusér på    
  sprogfærdigheder, der er nødvendige for dagliglivskommunikation; 
 • Opret hold baseret på sprogligt niveau, og hvis muligt, anbefales yderligere 
  opdeling efter faglige områder, da forskellige områder/brancher kan have  
  forskellige behov og prioriteter;
 • tilbyd/gør opmærksom på fritidsaktiviteter, der fremmer læring i forhold til  
  de formelle klasserammer. Disse aktiviteter kan hjælpe eleverne håndtere    
  virkelige situationer. Det kan f.eks. være udflugter med klassen, ude af huset  
  besøg, og se udstillinger mv;
 • Udskift den traditionelle læringsproces med en mere interaktiv og    
  engagerende oplevelse, hvor gruppearbejde implementeres for at skabe   
  empati og styrke gruppens dynamik;
 • inkludere læringscentrerede metoder. Aktive læringsmetoder skiller sig ud  
  fra traditionelle undervisningsmetoder ved at flytte fokus fra læreren til   
  eleven. Disse fremgangsmåder omfatter aktiviteter, der involverer eleven i   
  læreprocessen, de opmuntrer eleven til for eksempel at løse problemer,   
  besvare og formulere spørgsmål, diskutere, debattere, forklare og    
  brainstorme.

Forventninger
Det er meget vigtigt, at læreren kender elevernes baggrunden. Hvor motiveret 
er de til at lære sproget, og hvor vigtigt det er for dem?

Når man arbejder med elever, hvis prioritet er at finde et job i et samfund, der er 
helt nyt for dem, er den største udfordring at vide, hvordan man bruger sproget 
som entrebillet til god integration. I nogle tilfælde risikerer læreren at stå over 
for individer, der aldrig har gået i skole eller afsluttet en uddannelse før. Derfor 
skal vi også antage, at ikke alle elever har den nødvendige erfaring og 
færdigheder, der er nødvendige for at erhverve ny viden i et traditionelt 
klasseværelse. Derfor skal læreren skabe et dynamisk og rummeligt miljø for at 
engagere eleverne og holde motivationsniveauet op.

Forventninger skal overvejes både for undervisere og elever. Underviseren skal 
have indgående kendskab til, hvordan manglende motivation og interesse for at 
lære sproget kan forekomme under lektionerne. Det kan føre til, at eleverne 
bliver distraheret eller mister interesse. Emnerne, der skal undervises i klasser, 
skal planlægges omhyggeligt, på en måde, der letter den kulturelle og sociale 
tilpasning. Det er også vigtigt, at underviseren nøje observerer og analyserer de 

holdninger, som eleverne måtte give udtryk for. Analysen skal føre til måder at 
skabe interesse for indholdet på:
 • Motivation for at lære mere og bedre;
 • Åben for tilegnelse af viden, som kan hjælpe mennesker blive integrerer i   
  samfundet.

En fælles forståelse - hvad er god præstation? 
Undersøgelser har vist, at elevernes tilegnelse af fremmedsproget kommer an 
på:
 • Lærerens forberedelse;
 • Undervisningens kvalitet; 
 • Undervisningens intensitet / grundighed.
 • De metoder, der bruges til at understøtte de særlige støttebehov som   
  eleverne måtte have;
 • Hvor godt der føres tilsyn med sprogtilegnelsen.

Dreshler (2001) foreslår, at undervisere skal kunne præsentere information på 
en måde, der er giver mening for eleverne ved:
 • aktivt at engagere dem i læringsprocessen;
 • at omdanne abstrakt indhold til konkrete former;
 • at binde ny information til forudgående viden (se også Zone for Nærmeste 
  Udvikling);
 • at skelne og vælge mellem vigtig og mindre vigtig information.

Ifølge denne forfatter understøtter denne praksis udviklingen af ordforråd og 
konceptuel viden og fører til forbedrede læsefærdigheder.

Ifølge Walsh (1999) indeholder et velfunderet sprogundervisningsprogram for 
personer med afbrudt formel uddannelse :
 • Litteratur- og indholdskurser, der koordineres efter tema og tilskynder   
  overførsel af læring på tværs af fagområder;
 • Opfølgning på tematisk indhold og færdighedsudvikling;
 • Små klasser, der giver mulighed for individualiseret opmærksomhed fra   
  lærere;
 • Kursusstruktur, der giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo.

For at indføre realistiske læringsresultater er det afgørende, at underviseren er 
opmærksom på elevernes uddannelsesbaggrund og tidligere erhvervet viden.

Elevprofil i WeR1 - klasseværelset

Målgruppen for WeR1-projektet er flygtninge og indvandrere med lav eller 
ingen uddannelsesbaggrund. Derfor kan mange blandt disse have begrænsede 
læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan have svært ved at 
tilpasse sig f.eks en undervisningssituation, pga:

 • Manglende erfaring med skolegang;
 • Manglende indlæringsstrategier;
 • Analfabetisme/lavt kompetenceniveau.

Disse faktorer kan forsinke tilegnelsen af et nyt sprog. Den måde, hvorpå vi 
præsenterer indhold og aktiviteter, skal altid baseres på elevernes behov. Derfor 
skal følgende overvejes: 
 • Hvilke færdigheder har mine elever? (Hvad kan mine elever allerede gøre?);
 • Hvilken viden har mine elever? (Hvad har mine elever allerede lært?);
 • Hvad er gruppedynamikken i klasseværelset? (Fungerer de godt   
  sammen/Er der risiko for konflikt mellem bestemte elever? etc.).

Det er afgørende, at underviseren er opmærksom på eleverne for at kunne 
designe et undervisningsforløb, der er skræddersyet til denne specifikke 
gruppe af elever. For at tage højde for elever med lavere læsefærdigheder, er 
det vigtigt at bruge materialer, der passer til målgruppen. Dette omfatter også 
f.eks brugen af større og klare skrifttyper og mange visuelle illustrationer 
(symboler, billeder og / eller videoer).

Gombert (1994) begrundede, at jo mere uddannelse en person har fået, jo 
lettere er det for vedkommende at lære alle aspekter af et nyt sprog. Jo mindre 
uddannelse man har, desto sværere er det at drage fordel af de nødvendige 
formelle læringsstrategier og skolebaserede færdigheder.

Florez og Terrills (2003) rapport om “The Mainstream English Language
Training” (MELT), et Australsk projekt for sydøstasiatiske flygtninge i 
begyndelsen af
80'erne, konkluderede, at voksne, der kan læse og skrive på deres eget sprog, 
skal bruge mellem 500-1.000 timers undervisning, for succesfuldt at tilegne sig 
et nyt sprog på et niveau, hvor de kan begå sig. En TEC-rapport om 
ESOL-huller og -prioriteter (TEC, 2008, s.6) gør opmærksom på, at især 
'læringsfremskridt for præ-literære elever er ekstremt langsomme. Rapporten 
anerkender, at disse elevers behov er komplekse og kræver specialiserede 
ressourcer og undervisningsformer, der taget hensyn til både kulturelle og 
sociale aspekter.

En engelsk som andetsprogslærer til flygtninge (Kaur, 2011) bekræfter også at 
have erfaret, at elever med lave skrive/læsefærdigheder er længere om at 
tilegne sig det nye sprog ved kursusstart. Hun mener, at den langsomme 
tilegnelse kan skyldes dårlige koncentrationsevner og problemer med 
korttidshukommelse. For bedst at møde denne gruppes behov, foreslår hun at 
der ikke er flere end 10 elever pr. klasse samt at det er vigtigt at tilpasse 
undervisningen til deltagernes profiler.

Konsensus - fra klasseregler til passende adfærd
Adfærd i klasselokalet har stor indflydelse på læringsmiljøet. I og med at 
flygtninge kommer fra vidt forskellige baggrunde, miljøer, og 
uddannelsesbaggrunde, er det vigtigt også at tage hensyn til disse i 
klasseværelset, i forbindelse med valg af indhold. Flygtninge, med deres 
varierede baggrunde, kommer med mange forskellige perspektiver på læring 
og behov. Så udover kulturelle forskelle, er der flere andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og læring. Dette kan for eksempel være psykologiske aspekter, 
som diskuteres lidt mere i dybden i dette afsnit. Hvis vi antager at 
“internationale elever bringer kulturelt betingede værdier og holdninger med 
sig i uddannelsen”, viser forskning fra Brooks (1996) og Kaplan (1966) hvor 
vigtigt det er ikke at overse de kulturelle komponenter af sproget.

Ifølge Castaneda og hans idéer om socialiseringsprocessen, påvirkes den måde 
der undervises og opdrages børn på (relations og motivationsfaktorer), af 
gruppens kulturelle værdier (måder at tænke på), hvilket påvirker 
kommunikationsstil, hvilket har en dyb påvirkning på kognitive læringsstile. 

De kulturelle værdier og livsfilosofi spiller en afgørende rolle i 
læringsprocessen. Østlige kulturer lægger vægt på vigtigheden af samfund of 
samarbejde mellem dets medlemmer og afviser individualitet og konkurrence. 
Denne kulturelle dimension har en åbenlys indflydelse på, hvordan elever 
forventes at opføre sig.  På den ene side, anses underviseren som værende en 
autoritet, og dermed som en der skal adlydes og respekteres, og på den anden 
side ses læring som overførsel af information, som eleverne forventes at huske 
udenad. Elevens rolle er derfor som negativ modtager, hvor der forventes at 
man adlyder regler og retter ind efter læreren.
I kontrast til dette, vægter de fleste vestlige samfund individualitet og 
selvstændighed højere, og dermed opfordres elever til at demonstrere deres 
evner og færdigheder. Formålet med denne pædagogiske proces, er at 
stimulere kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning. Derudover belønnes 
elever i vestlige samfund ofte, når de tager initiativ, engagerer sig i diskussioner 
og aktiviteter og konkurrerer mod deres klassekammerater og egne tidligere 
præstationer. Undervisere bør derfor tage de kulturelle forskelle, og deres 
indvirkning på elevernes adfærd, til overvejelse. 

Lærere, der arbejder med flygtninge skal være resiliente og i stand til at tilpasse 
nye metoder for at nå ind til denne type elever. Forskning viser at den 
succesfulde lærer er den som er i stand til at bygge på elevernes tidligere viden, 
og introducere nye sproglige og akademiske koncepter. Eleverne skal ikke 
tvinges ned i en form, med skal have tid og mulighed for at tilegne sig den nye 
kulturs værdier.

Motivationens betydning - når voksne lærer
Der er to faktorer, der kommer i spil, når en voksen flygtning bliver motiveres til 
at lære:
 • Eksterne faktorer, som for eksempel økonomiske, sociale, juridiske og   
  politiske omstændigheder, der har haft indflydelse på individet i   
  hans/hendes hjemland:
 • Økonomiske omstændigheder: Sprogtilegnelsen spiller en temmelig  
  afgørende rolle for integrations- og jobsøgningsprocessen. Det er   
  nemmere at finde et job, hvis man taler værtslandets sprog.  
 • Social integration: at kunne begå sig på værtslandets sprog bidrager  
  også med bedre muligheder for uddannelse, sundhed, ægteskab, social  
  interaktion og politisk bevidsthed. Et studie fra Keyes & Kane, 2004, viser  
  at sprogtilegnelse også er er med til at skabe tilhørsforhold og bedre  
  tilpasningsevne.

  • Indre faktorer, i relation til uddannelsesprocessen:
   • Målsætning: Carson (2006), udførte et studie på voksne flygtninge, der  
    var i gang med at lære engelsk i irland, søgte at finde ud af, i hvilken  
    grad arbejdet med målsætning motiverer voksne flygtninge.   
    Undersøgelsen konkluderer at målsætning, og at arbejde efter   
    personlige mål havde en positiv effekt på motivationen til at lære.   
    Andre undersøgelser viser desuden at voksne bliver mere motiverede  
    og drevne af at udvælge og opnå egne mål. Det bidrager til følelsen af  
    at have opnået noget, og styrker selvtilliden. Målsætningsprocessen bør  
    tage udgangspunkt i elevernes behov, som f.eks tage udgangspunkt i  
    uddannelses og erhvervsbaggrund (Young, 2005);
   •Elevautonomi: Undersøgelser viser at der er tydelige fordele ved at lade  
    eleverne tage ansvar for egen læring. Motivationen bliver højere, i og med at  
    individet er med til at træffe valg og beslutninger om egne behov og læring.  
    Dette medvirker til et mere positivt og drevet læringsrum, samt viser vejen  
    for livslang læring på andre områder; 
   • Indholdets relevans: indholdet i sprogundervisningen skal have direkte  
    relevans i elevernes liv for at optimere læringsprocessen (Dooley &  
    Thangaperumal, 2011). For at opnå dette foreslår Bigelow (2010) at der  
    kan findes måder, hvorpå elevernes forhåndsviden og færdigheder kan  
    inddrages i undervisningen. For eksempel udtrykker Ushioda (1996), at  
    det er lærerens rolle at give eleverne en følelse af ejerskab i det, de  
    lærer, da elever med ansvar for egen læring, er mere motiverede.  

Hensyn til potentielle traumer 
Selvom mange flygtninge kan vise tegn på posttraumatisk stress symptomer, 
betyder det ikke nødvendigvis at deres evne til at fungere er nedsat. Ofte er det 
de nuværende stressfaktorer, der er årsag til symptomerne - som f.eks 
manglende evne til opfyldelse af egne og/eller familiens grundlæggende behov 
(mad, husly, sikkerhed), racisme eller diskrimination. Dertil kan vi tilføje kultur 
shock, fra den pludselige nedsænkning i et nyt samfund, uden mulighed for at 
forberede sig på den nye kultur eller hjælp til at navigere i den.  

Psykoterapi blandt flygtninge er ikke nødvendigvis en konsekvens af 
posttraumatisk stress som følge af f.eks krig; i stedet kan det være en afspejling 
af kontekstuelle faktorer (økonomiske, sociale, kulturelle, juridiske). Disse 
stressfaktorer kan lindres, via forskellige mekanismer i modtagerlandet.  

Selv når der er traumer med i bagagen, vil flygtninge typisk helst ikke tale om 
fortidens lidelser:
  
  "Jeg vil gerne glemme fortiden, alt der skete, jeg vil  
  bare tænke på fremtiden. Ude i markerne følte jeg mig  
  som et dyr, jeg følte mig ikke som menneske. Nu jeg er  
  vendt tilbage og kan leve som menneske igen, vil jeg  
  gerne leve et normalt liv.“

  “Sprog er overvældet af vold på en måde, at det som  
  er gennemlevet ikke kan udtrykkes med ord. At huske  
  er lige med smerte. Ikke at huske er en måde at undgå  
  smerte på.”
 
  "Jeg vil ikke huske… for meget smerte!”

  “Da jeg forlod flygtningelejren i Jordan og steg på et fly,  
  besluttede jeg mig for at låse døren og efterlade alt bag  
  mig. Jeg besluttede mig for at glemme, jeg vil ikke  
  huske."

Disse udsagn og mange andre kilder fra litteraturen udfordrer 
lægevidenskabens tilgang til flygtninges oplevelser. For en sproglærer, er det 
derfor VIGTIGT at: 
 • Være opmærksom på at du som lærer også kan lære noget af dine elever.  
  Voksne flygtninge kommer ofte med erfaring og viden fra et tidligere liv,  
  og måske endda har en meget bredere erfaring end underviseren.   
  Underviseren og eleverne er på en rejse sammen;
 • Have forståelse og indblik i den verden som eleverne kommer fra;

 • Være opmærksom på hvordan ens egen kultur påvirker den måde   
  han/hun ser og forholder sig til mennesker fra andre kulturer og religioner.  
  Altså udvikle evne til at være empatisk og ikke dømmende overfor andre  
  kulturer og erfaringer; 
 • Se flygtninge og migranter i dit klasseværelse som værende resiliente  
  individer, frem for traumatiserede mennesker;
 • Være opmærksom på at ethvert voksent menneskes primære behov er at  
  sørge for mad, husly, sikkerhed til sig selv og/eller familie. Dette behov  
  skærpes når man bliver flygtning, da man har efterladt alt bag sig og ikke  
  længere har mulighed for at opfylde disse behov. Bliver disse behov ikke  
  mødt, rykker sprogindlæring til lavere prioritering;
 • Give eleverne adgang til et netværk (formelt eller uformelt), hvor de kan  
  få hjælp, støtte og rådgivning. 

Sprogindlæring som en Målrettet 
Aktivitet

“Positive attitude changes in learners towards learning
a language, and towards themselves as language learners.

This is a profound advantage. Then there is the question
– why? Why are the results so good? We are now thinking

that this relates mainly to the emotional dimension of
learners; the ways in which CLIL connects them to their own

‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the
brain when language learning becomes ‘acquisitional’,

and not just ‘intentional.”
- David Marsh

Undervisning efter WeR1 konceptet bør planlægges og udføres på CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) og TBL (Task Based Learning). 
Der bør lægges vægt på at skabe et rum, hvori eleverne kan studere og tilegne 
sig værtssproget gennem indhold, der afspejler det samfund, hvor de befinder 
sig. 

 

Effektiv Planlægning af CLIL Undervisningen
CLIL metoden er en effektiv måde at selvstændiggøre elevernes tilegnelse af 
fremmedsproget. Metoden, der kan bruges uanset alder og niveau, kultiverer og 
aktiverer den tværfaglige tilegnelse af sproget. Det er vigtigt at undervisningen 
afspejler dette mål, samtidig med at den støtter udvikling af kritisk tænkning og 
samarbejdsfærdigheder. Undervisningen bør, i et WeR1 perspektiv, fremskynde 
iagttagelse af værtssproget via erhvervsfagligt stof. I en CLIL sammenhæng er 
det ikke så meget sproget, der er i centrum, men kommunikationen. Dermed 
bliver sproget et kommunikationsredskab og nøglen er at udsætte eleverne for 
mange gentagelser, autentisk sprog og stimulering. 

For at forberede en god CLIL undervisning, med gode læringsmål, skal 
underviseren have fokus på at finde et tema, en færdighed eller teori, der kan 
motivere og engagere eleverne, det sekundære fokus, vil være på hvilke 
sproglige virkemidler, der kan bruges til formålet. Undervisningen bør følges op 
med ekstraopgaver, links og støttende redskaber, der gør eleverne i stand til 
selvstændigt at fordybe sig og konsolidere det tilegnede. Før planlægning af 
undervisningen finder sted, bør underviseren gøre følgende:
 • Undersøge emnet på forhånd;
 • Fremhæve nøgleelementer og korrekt terminologi.

Slutmålet bør være at afdække viden, således at elevernes viden kan overføres 
til det virkelige liv. Elevernes læring og motivation styrkes, når sprog og 
kontekst kan ses i en sammenhæng, samt når eleverne kan identificere sig med 
og leve sig ind i emnet. Her ser vi sprogindlæring som noget der sker, når de 
står overfor real-life situationer, og hvor sproget bliver et nødvendigt redskab.

Stilladsering og Zonen for Nærmeste Udvikling
Da vi er interesserede i at komme ind og finpudse det indhold, der har størst 
effekt mht at tage eleven via den hurtigste rute til læring, er det nødvendigt at 
udfordre eleverne uden at sigte for højt eller lavt. Ifølge Vygotsky og hans teori 
om Zonen for Nærmeste Udvikling, har alle der lærer noget en “tryghedszone”, 
som består af de ting han eller hun allerede er i stand til at gøre. Opgaver og 
aktiviteter indenfor denne zone er lette for eleven at gennemføre, og han/hun 
kan udføre dem uden alt for meget anstrengelse eller støtte. De har også en 
“farezone”, der består af opgaver og aktiviteter, som eleven ikke er i stand til at 
udføre, endnu. En elev, der bliver sat i gang med en opgave af denne type, vil 

med stor sandsynlighed opleve nederlag og frustration. Zonen for Nærmeste 
Udvikling (eller ZNU) er der, hvor opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i, 
hvad eleven kan i forvejen, samt indeholder nye informationer/fremgangsmåder, 
som eleven skal tilegne sig. Disse typer opgaver kræver som regel en vis form 
for guidning fra en underviser, en anden elev eller stilladsering. Stilladsering 
betyder, at underviseren sørger for at stille den nødvendige support og 
ressourcer til rådighed, som eleven kan støtte sig op ad, når han/hun bevæger 
sig over i et nyt område. Det er her, at læring finder sted. Omfanget af 
stilladsering varierer alt efter, hvor meget eleverne kan, og underviseren kan 
selv nedjustere mængden af stilladsering, som eleverne læring skrider frem. 
Når eleverne står over for nye udfordringer, kan stilladsering på bygges op på 
ny. F.eks., hvis formålet med undervisningen er at kunne deltage i en 
jobsamtale, så skal stilladseringen vise eleverne, hvordan man gør. Nøglen er at 
sætte stilladsen op og ned, i takt med at elevernes læring vokser og “jeg kan” 
zonen udvides. 

 

De fem C’er i CLIL
I CLIL Guidebogen kan man finde praktiske råd til, hvad man skal tage hensyn 
til, når man planlægger et undervisningsforløb, men udgang i CLIL. Her foreslår 
de følgende: 

“Når man planlægger et CLIL undervisningsforløb, skal man huske de følgende 
fem følgende: Indhold, kommunikation, kompetence, fællesskab/samfund og 
kognition.”

 

Indhold
Underviseren bør udvikle undervisningens indhold rundt om hvad eleverne kan 
i forvejen. Eleverne kan dermed gradvis, og igennem forskellige etaper, bygge 
videre på deres forhåndsviden.

Kommunikation
Når man forbereder sin undervisning, skal følgende spørgsmål stilles:
 • Hvilken kommunikationsformer skal eleverne deltage i?
 • Hvilke sproglige redskaber kan være nyttige for eleverne?
 • Hvilke nøgleord vil eleverne få brug for?
 • Hvordan kan jeg stilladsere undervisningen? 

Kompetencer
CLIL undervisere skal tænke i “jeg kan” udsagn mht positive læringsudfald. 
Underviseren skal være meget tydelig omkring, hvad elevernes læringsmål vil 
være for undervisningen.

Fællesskab/samfund
Især med flygtninge/indvandrere er det ikke kun vigtigt at lære at tale sproget, 
det gælder lige så meget om at lære om noget, der relaterer til integration på 
arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor er det også afgørende for indholdet af 
undervisningen har en direkte relevans til eleverne, så de også kan se, hvordan 
indholdet kan gavne dem i det virkelige liv. 

Kognition
Spørgeord er uundværlige i undervisningens indhold. Hvornår, hvor, hvad, 
hvordan, hvor mange og hvem. 

Fordelen ved Task Based Learning 

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.”
Halliwell, 2007

I sprogundervisning gør mange undervisere brug af den traditionelle tilgang til 
“PPP” paradigmet, hvor undervisningen skrider frem via:
 • Præsentation: Underviseren præsenterer et sprogligt aspekt i en specifik   
  sammenhæng, som gør meningen tydelig ved f.eks lave et lille rollespil, en   
  tekst eller en dialog;
 • Øvelse (Practice): Eleverne gentager efter underviseren ved at terpe eller   
  en skriftlig øvelse; 
 • Produktion: Eleverne får stillet en opgave, som f.eks et rollespil, hvor det   
  forventes at de nu kan tage de nye aspekter i brug, kombineret med det,   
  de kunne i forvejen. 

Selvom det er en populær fremgangsmåde, har det sine faldgruber, da eleverne 
ofte:
 • Virker til at kunne tage den nye viden i brug inden for klasseværelsets fire   
  vægge, men ser ud til at have svært ved tage det i anvendelse, når de står   
  over for situationer i det virkelige liv;
 • Har en tendens til at gøre overdreven brug af de nye sproglige aspekter;
 • Når de når hen til produktionsfasen falder de tilbage på det de har lært   
  tidligere, hvis det er nok til at fuldføre opgaven.  

Task Based Læring (TBL) skiller sig derimod ud fra den traditionelle tilgang, og 
giver, på det sproglige niveau, en mere naturlig tilgang til sprogtilegnelsen. Dette 
er også en mere passende tilgang, når vi står overfor et voksent publikum. Denne 
gruppe er godt rustet til at se fordelene i en mere holistisk tilgang, med indhold 
og form, der tager udgangspunkt i hverdagslivet. 

Med TBL skal underviseren ikke sætte fokus på noget bestemt sprogligt aspekt, 
men hellere omkring det at løse en opgave. Her bliver sproget, der skal bruges for 
at løse opgaven den “vidensforskel”. Denne skal eleverne forsøge at udligne, ved 
at konstruere mening baseret på forhåndsviden og ny viden, indhentet fra bilag, 
referencer eller med støtte fra klassekammerater eller underviseren.
 

TBL tilgangen skifter undervisningens fokus fra lærercentreret til elevcentreret. 
Undervisere, der ikke er vant til elevcentreret, vil få brug for at vænne sig til den 
nye roller. I lærercentreret undervisning, står læreren foran klassen og giver 
eleverne informationer, som mere eller mindre tager passivt imod. Aktiviteterne 
er lærerstyret, og eleverne venter på lærerens anvisninger, når de er færdige med 
en opgave. 

Med elevcentreret undervisning, er lærerens rolle den, som facilitator eller en 
guide. Underviseren sidder ikke bag et bord imens at klassen arbejder, men 
bevæger sig derimod rundt i lokalet og tilbyder sin hjælp der, hvor det behøves. 
Det er også her, at underviseren gør sig nogle observationer over elevernes 
progression, samt tager fat i problemområder, der kan dukke op. Underviseren 
skal ikke distancere sig selv fra eleverne, men hellere være åben og tilbyde 
individuel støtte, efter elevernes behov. 

Der er nogle væsentlige fordele ved TBL tilgangen: 

 • Eleverne bliver ikke begrænsede af et sprogligt aspekt, og de kan tage al   
  den viden de har i brug, for at løse en opgave;
 • De sproglige aspekter som eleverne udsættes for bliver mere varieret og   
  eleverne går på opdagelse i nye aspekter af sproget efter behov    
  ogfremskridt;
 • Eleverne vil typisk få meget mere taletid og kommunikere mere på    
  målsproget.

Generelt, når der arbejdes med TBL tilgangen, skal underviseren understrege 
over eleverne, at de skal være med til at tage ansvar for, og spille en aktiv rolle 
i, egen læring. Klasseværelset skal være et sikkert område, hvori det er ok at 
lave fejl, samt at der opfordres til at vi prøver, selv om det ikke er helt perfekt 
hver gang. Desuden skal eleverne også have en forståelse af, at ikke alle i 
klassen vil være på samme niveau, og dermed vil de ikke altid kunne de samme 
ting. Her kan underviseren inddele grupper, alt efter undervisningens formål, 
med en blanding af kompetenceniveauer. 

Hvordan man laver sin Task Based Undervisningsplan 
Eksempel  1

Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”
Underviser: "Nej, det hedder PÅ parkeringspladsen.!  

Elev: “….”

I eksemplet foroven, har underviseren fokus på formen frem for betydning og 
forståelse, og eleven er blevet bremset i et forsøg på at kommunikere et 
budskab. Vi bør undgå disse situationer, selvom vi selvfølgelig stadig kan 
arbejde med at rette op på sproglige fejl. Sproglige fejl og grammatiske 
problemer tages ikke op over for en bestemt elev, men i form af gode råd og 
forslag.  

Eksempel 2
Elev: ”Der er to biler i parkeringspladsen”

Underviser: “Ja, det er rigtigt, der er to biler på parkeringspladsen. Det kan jeg 
godt se.”

Elev: “Jeg kan godt lide den røde bil.”
Underviser: “Ja, det er også en rigtig flot bil.”

I denne situation, adresserer underviseren det sproglige problem på en diskret 
måde, og eleven får mulighed for at arbejde med at konstruere sætninger, øve 
sig på at udtrykke sig på målsproget og kommunikere med underviseren. 

TBL undervisningen planlægges som følgende:

Roadmap til WeR1 Undervisningsplanen

Før Task
 • Hvad kan dine elever i forvejen?
 • Hvad vil du gerne have dem til at huske fra sidste lektion?
 • Hvordan har emnet relevans for arbejdsmarkedet/dine elever?
 • O tópico é relevante no mercado de trabalho / para os seus alunos?
 • Præsentation af “task” - hvordan vil du præsentere den? F.eks vise en video  
  af nogle personer, der udfører en lignende “task”? Eller vil du vise et  
  produkt, som eleverne skal prøve at efterligne?
 • Hvordan vil du stilladsere undervisningen, således at eleverne får den  
  nødvendige støtte?
 • Hvad skal eleverne bruge af sproglige redskaber, for at fuldføre 
  deres “task”?

Under fasen 
 • Hvordan skal eleverne arbejde, for at opnå de bedste resultater,   
  selvstændigt, i grupper, to-og-to?
 • Har eleverne adgang til de nødvendige ressourcer? F.eks ekstra materialer  
  (påpir/online) computer med specifik software, printer.
 • Har eleverne tilstrækkeligt med tid til at fuldføre opgaven? Skal det   
  planlægges over flere dage, eller kan det klares i et enkelt modul?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
 • Hvem skal eleverne præsentere for?
 • Hvor lang tid skal eleverne have til præsentation af resultater?

Efter Fasen
 • Gik “under fasen” godt?
 • Kan du se om der noget i din planlægning/design af undervisningen, der  
  skal revideres til næste gang?
 • Var din instruktion klar og tydelig, eller skal du justere i det til næste gang?
 • Kan eleverne finde ud af at give hinanden feedback?
 • Sprogligt fokus - var der nogle sproglige problemområder, som du kan  
  tage op?
 • Opsummering: hvad lærte vi i dag? Nye ord? Nye grammatiske
  strukturer? osv.

Cykling
Emne: Kom omkring
Niveau: B1

Cykling er en populær fritidsaktivitet og i nogle lande er det den mest 
hyppigste form for personlig transport. Cykling er en overkommelig måde at 
komme fra A til B på, hvis man kan lide at bestemme over sin tid samtidig med 
at man oplever sit nærområde. 

Læringsudbytte: 
I denne lektion vil eleverne lære at:
 (1) Undersøge sprog vedrørende cykling;
 (2)Øve at diskutere forskellige aspekter af cykling.

I timen deltager klassen i en række aktiviteter, der er designet til at lette 
læringsprocessen. Disse aktiviteter vil blive understøttet af følgende materialer:

 (1) Adgang til ordbøger (bog eller online);
 (2)1 optageenhed pr gruppe (fx smartphone med optagelsesapp og rigelig  
  lagerkapacitet til korte lydfiler).

Før Fasen:
Start lektionen ved at sætte gang i en kort diskussion om fordele og ulemper 
ved cykling. Eleverne vil blive opfordret til at dele deres syn på cykling og tale 
om deres tidligere erfaringer med at bruge eller eje en cykel. Underviseren 
introducerer derefter eleverne for opgaven. Eleverne arbejder parvis, og skal 
kompilere en kort lydpræsentation (2-3 minutter) om fordelene ved cykling. 

Eleverne vil blive bedt om at forestille sig, at lydpræsentationen vil blive 
udsendt på et morgenradio program, som mange bilpendlere lytter til.

47

EKSEMPEL PÅ UNDERVISNINGSPLAN:Pre-Task Stage (Baseline)
Underviseren giver eleverne en beskrivelse af, hvad der forventes af dem i løbet 
af “under fasen”, eller når de skal udføre deres “task”. Dette kan bestå af et 
simpelt direktiv, hvor eleverne forventes at opnå et klart defineret mål. En 
“Task” skal give eleverne mulighed for, via forskellige kommunikationsformer, at 
gøre brug af og eksperimentere med målsprogets struktur og ordforråd. 
Underviseren kan også fremvise et eksempel på denne “task”, der bliver udført, 
for at gøre det klart for eleverne, hvad der forventes af dem.  

Under Fasen 
I den første del af “under fasen”, bliver eleverne eksponeret for deres “task” og 
får tilstrækkeligt med tid til at researche og dykke længere ned i indholdet. Det 
er vigtigt at eleverne har tid nok til denne del af fasen, således at de har tid til 
at begynde at fylde vidensforskellen og, hvordan de kan tilegne sig det 
nødvendige sprog, der kræves for at fuldføre opgaven. Herefter arbejder 
eleverne selvstændigt på at fuldføre deres “task”. I tilfælde af “tasks” der er lidt 
mere omfangsrige, bør underviseren opstille delmål, således at elevernes 
fremskridt kan tydeliggøres. Ved opstilling af succeskriterier hen ad vejen, 
bliver eleverne mere motiveret, til at fortsætte. 
I denne fase cirkulerer underviseren i klasselokalet, og tilbyder hjælp og støtte, 
til de grupper/elever, der har brug for det. Eleverne arbejder her med at 
eksperimentere sig frem med sproget med fokus på kommunikation og mening. 

Til sidst, når eleverne har haft tilstrækkeligt med tid, til at udføre deres “tasks”, 
skal de demonstrere, hvad de har opnået. Dette kan f.eks. gøres ved at lade 
grupper præsentere for klassen, en til en eller efter “cafémodellen”.

I denne fase er det lærerens opgave at observere og følge elevernes arbejde 
tæt, og få en fornemmelse af sproglig fremgang, særligt godt brug af sproget 
eller problemområder og svagheder, der skal arbejdes mere i dybden med.  

Efter Fasen 
Denne del af undervisningen er forbeholdt opsummering af styrker og 
svagheder. Det er også her, at underviseren tager fat i nogle af de mest 
fremtrædende og gennemgående problemområder. Problemområder bliver løst 
ved at præsentere eleverne for forklaringer og fremhæve systematiske fejl. Det er 
vigtigt at tilføje, at underviseren ikke har gør korrekt brug af sproget til 
hovedformålet i “under fasen”, men retter opmærksomheden på dette i denne 
sidste fase.



Forberedelse: (25 minutter)
Grupperne bestemmer selv hvilket område af cykling, som de ønsker at 
fokusere på i, men underviseren må gerne give nogle ideer f.eks:
 • Vedligehold af cykler, dvs. bremser, tandhjul, kæde, dæk mv., god   
  arbejdsstilling, hvor er det bedste sted at købe dele eller få den repareret;
 • Tilbehør - hvilket tilbehør kan man få til en cykel og hvorfor skal du vil have  
  dem f.eks. cykelcomputer, tøj, hjelm, sikkerhedsudstyr mv;
 • Cykling som pendler - fordele og ulemper. f.eks. Sparer man tid/penge på  
  det? Hvad er de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser? Hvad gør  
  du med din cykel, når du når derhen? De måder, hvorpå arbejdsgivere kan  
  opmuntre folk til at tage cyklen;
 • Cykling som fritidsaktivitet: Hvad er de fysiske og psykiske    
  sundhedsfordele? Hvordan kan cykling være en social aktivitet, f.eks. ved  
  cykling med familie  eller en klub? Hvordan kan ferier planlægges
  omkring cykling?

Grupperne kan opfordres til at skrive et manuscript som de taler ud fra, men de 
mere avancerede elever, kan nøjes med stikord og huskelister. 
Underviseren cirkulerer blandt grupperne og tilbyder support efter behov. 
Grupperne kan bruge ordbøger (online / bog) efter behov og kan bede læreren 
om at kontrollere deres arbejde undervejs. 

Øvelse: (15 minutter)
Grupperne får tid til at øve deres præsentation, teste deres indhold og vænne 
sig til at tale højt.

Optagelse: (10 minutter)
Ideelt set vil mindst et medlem af hver gruppe have en telefon, der kan optage 
lyd. Eleverne bør opfordres til at klare optagelsen på første eller andet forsøg. 
Det behøver ikke være perfekt, det er processen der er vigtig.
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Deling: (20 minutter)
Grupperne afspiller deres optagelser igen. Læreren noterer eventuelle issues 
f.eks. vedrørende sprogbrug og udtale.

Opgaven - Eksponering
Underviseren sætter gang i en diskussion på baggrund af de lydfiler, grupperne 
har fremvist. Grupperne opfordres til at give hinanden feedback og fortælle, 
hvad de kunne lide ved hinandens optagelser. Læreren vil derefter give 
grupperne feedback om, gruppernes sprogbrug og fokusere på eventuelle 
grundlæggende fejl, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.
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