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Hvis du sidder og læser disse linjer, 
underviser du højst sandsynligt i Dansk 
som Andetsprog, eller du involverer dig 
med integration af flygtninge og/eller 
migranter i et eller andet omfang. Du har 
til formål at, hurtigst muligt, hjælpe en 
gruppe mennesker med at tilegne sig 
sprogkundskaber, der gør dem i stand til 
at finde et arbejde og begå sig i 
samfundet. Det kan til tider være en 
udfordrende opgave! Det europæiske 
konsortium, WeR1 teamet, har udviklet 
en række materialer, som kan 
understøtte hurtig tilegnelse af det mest 
relevante sprog, og for at 
selvstændiggøre udsatte grupper af 
mennesker. 
Materialerne er oversat til konsortiets 
sprog, og findes derfor på Dansk, 
Engelsk, Portugisisk, Gælisk og Tjekkisk 
og bruges aktivt i partnernes lande. 

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun 
forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.
Alle materialer udviklet i We Are 1 projektet er copyleft, hvilket betyder, at materialerne og metoderne frit 
kan kopieres, ændres og distribueres - men nye værker som herved laves, skal forblive under samme licens 
som originalerne.



Projektets Baggrund

Hvorfor er hurtig tilegnelse af modtagerlandets sprog en prioritet for nyligt 
ankomne flygtninge? 

Når mennesker og idéer bevæger sig ud over de lingvistiske, kulturelle og 
nationale grænser, spiller sproget utvivlsomt en stor rolle. Med millioner af 
mennesker, der er på flugt i verden, er det blevet endnu vigtigere at have 
fokus på fornuftige løsninger. Sprogtilegnelsen udvikler resiliens, og 

• giver unge mennesker en stemme;
• skaber social samhørighed
• giver adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og vidensdannelse

Et forskningsprojekt, superviseret af British Council (Capstick & Delaney, 
2016), har undersøgt, hvordan flygtninge tilpasser sig et nyt samfund.

Undersøgelsen viste at børn og unge, der har adgang til skole og uddannelse 
trives betydeligt bedre, end dem der ikke har denne mulighed. Undervisere 
med adgang til effektive strategier og ressourcer, oplever også øget trivsel 
og inklusion i klasselokalet. Ifølge undersøgelsen, skaber kreative tilgange til 
sprogindlæring og kan være en støtte til udviklingen af livskompetencer og 
at imødekomme den voksne elevs psykosociale behov. Undersøgelsens 
resultater opsummeres: 

• Tilegnelse af sprog udvikler individets og dets omgivelsers resiliens;;
• Både modersmål og fremmedsprog har en betydning;
• Sprogfærdigheder i mere end et sprog øger mulighederne for at

uddanne sig eller finde arbejde;
• Et individ, der behersker målsproget, får en stemme at

fortælle sin historie med i forskellige sammenhænge;
• Sprogtilegnelse kan fremskynde social samhørighed og interkulturel

forståelse;
• Aktiviteter, der har en forbindelse til sprogtilegnelse,

supplerer interventioner, der har fokus på at støtte
individer, der har gennemgået traumer, tab og flytning;

• Kompetenceudvikling af undervisere kan være med til at
gøre uformel læring mere bæredygtig.

(Capstick & Delaney, 2016, p5)



Adgang til Uddannelse og Ansættelse

Tilegnelsen af målsproget, giver flygtninge adgang til flere job- og 
uddannelsesmuligheder. I nogle brancher har sproget en større betydning 
end andre, men tilegnelsen af sproget er også med til at beskytte sårbare 
mennesker. En mangel på tilegnelse af sprog er en markør for sårbarhed. To- 
eller flersprogethed kan nemlig forbedre levevilkår og økonomisk integration 
af mennesker, der er i en ustabil situation.” (“Bilingual or multilingual ability 
can improve livelihood opportunities and economic integration of refugees 
and people affected by instability” Capstick &Delaney, 2016, s. 6). I sådanne 
sammenhænge, har sproglige kompetencer en betydning for, hvor godt 
individet integreres og beskyttes, da de sociale netværk skabes i mødet og 
omgangen med værtssamfundet. 

WeR1 teamet har udviklet denne korte og praktiske kursusguide, som skal 
kunne støtte dig, i dit arbejde som ”sprogformidler” og guide dig til at drage 
nytte af vores materialer og ressourcer. Konsortiet har til hensigt at styrke 
sprogformidlernes muligheder for effektivt at undervise migranter og 
flygtninge med begrænsede sprog- og talfærdigheder. Materialerne er 
baseret på CLIL metoden (Content and Language Integrated Learning) og 
TBL (Task Baseret Læring) for at målrette sprogundervisningen mod 
erhvervslivets og samfundets behov og supplere eksisterende indsatser.  



WeR1 Målgruppens Profil

WeR1 projektets målgruppe er migranter og flygtninge med begrænsede 
sprog/læse- og talfærdigheder. Denne gruppe mennesker kan få svært 
ved at tilpasse sig til livet bag skolebænken, pga.:

Ovennævnte faktorer kan forsinke sprogtilegnelsen af det nye sprog. Det er 
derfor vigtigt at sprogformidleren er bevidst omkring sin målgruppes profil, for 
at kunne facilitere læring, der passer til elevernes behov. Elever med 
begrænsede læse/skrivefærdigheder har behov for større skriftstørrelse, 
skrifttyper, der er nemme at læse, mange visuelle hjælpemidler, og materialer, 
der passer til målgruppens interesser og virkelighed. 

Ifølge Gombert (1994), jo mere uddannelse et individ har, jo nemmere er det for 
vedkommende at tilegne sig alle aspekter af et nyt sprog. Det vil sige, at jo 
mindre vant til at tilegne sig ny viden, en person er, jo sværere bliver det for 
dem at tilegne sig nye sprog. Dette kan være forbundet med bl.a. manglende 
organisations- og problemløsningsfærdigheder. 

Florez and Terrill’s (2003) rapport om ”The Mainstream English Language 
Training (MELT) Australian project for Southeast Asian refugees in the early 
80s”, konkluderede at det tager et voksent menneske, med normale læse-/
skrivefærdigheder på modersmålet, mellem 500-1,000 undervisningstimer at 
tilegne sig et helt nyt sprog på et niveau, hvor de kan fungere nogenlunde med 
begrænset social interaktion på målsproget. 

En TEC-rapport om mangler og prioriteter i ESOL (TEC, 2008, s. 6) bekræfter 
især at læringsprocessen for vores målgruppe er betydeligt langsommere end 
for andre og at de har brug for særlige og komplekse kulturelt og socialt 
passende tilgange. Sprogformidlere, der arbejder med flygtninge og migranter 
(Kaur, 2011), bekræfter den langsomme læringskurve ved opstarten af et 
sprogkursus. Der tænkes, at den langsomme indlæring også kan skyldes 
koncentrationsbesvær og dårlig korttidshukommelse. For at imødekomme disse 
elevers behov, anbefales der at denne målgruppe undervises i klasser med ikke 
mere end 10 elever. 

• Manglende erfaring med skolegang fra
hjemlandet

• Manglende indlæringsfærdigheder
• Analfabetisme/begrænsede læse/skrive/

talfærdigheder
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Når kursets målgruppe har fået en profil, er det vigtigt at for 
sprogformidleren at rette opmærksomhed på deres behov og tilpasse 
indhold og forventninger efter disse. Indhold og struktur præsenteres således 
at, eleven bliver omdrejningspunktet.

For dette behøver vi tage højde for:

• Elevernes færdigheder (hvad kan de?)
• Elevernes viden (hvad ved de?)
• Hvordan er klassedynamikken? (hvordan arbejder/fungerer de

sammen som hold? Er der risiko for spændinger eller konflikter
mellem visse elever, osv.)



Undervisning og Læring

Voksenpædagogik og Metoderne

Ifølge Hiemstra & Sisco (1990), skal voksne selv tage ansvar for deres egen 
læring. Følgende punkter skal man tage højde for, når man skal skabe de 
helt rigtige omgivelser for målgruppen. Man skal have in mente, at voksne:

1. melder fra, når de oplever at de spilder deres tid
2. uddannelse er en biaktivitet – indtjening af penge og at forsørge

familien har 1. prioritet
3. voksne elever vil gerne føles sig tilpas i

uddannelsenssammenhængen samt udvikle sociale netværk
4. er under tidspres – de vil lære hurtigst muligt og komme videre
5. vil gerne behandles som modne individer (de er ikke børn)
6. sætter pris på underviserens omsorg og opmærksomhed
7. vil også gerne bekræftes, have succesoplevelser og sætter pris på at

blive belønnet og opmuntret
8. har erfaringer som de som oftest er mere end villige til at dele
9. kan have deres egne udfordringer med i bagagen
10.har brug for klare og tydelige undervisningsplaner – de vil vide hvad

vi skal og, hvordan vi skal opnå det.

Forhindringer i læringsprocessen for voksne elever:
der kan være mange årsager til at undervisning af voksne mislykkes. 
Nogle af årsagerne kan være dårligt organiserede læringsaktiviteter, 
sociale obligationer, interne barrierer grundet individets personlighed, 
forhåndsviden eller psykologiske faktorer.



Effektive Læringsstrategier for 
Undervisning af Fremmedsprog til Voksne 
At skabe fremragende undervisning i fede læringsmiljøer. 

Hvorfor CLIL fungerer

Vores viden om fordelene ved CLIL har sine rødder i forskning af 
andetsprogstilegnelsen, som foreslår:

• Skaber læringsmiljøer, der ligner virkeligheden
• Giver et klart formål for at gøre brug af målsproget
• Fokus på mening fremfor form i sprogtilegnelse
• Eleverne får mere eksponering af målsproget (TL) (Dalton-

Puffer,2007; Dalton-Puffer & Schmit, 2007).

Krashen (1982), Lightbown & Spada (2006), og Swain (2000) foreslår, hvorfor 
det kan være en god idé at koble sprog og indhold ved brug af skolefag og 
erhvervsrettede emner. Der menes at eleven på denne måde får nemmere ved 
at tilegne sig fremmedsproget, når de befinder sig i situationer, der ligner den 
måde de lærer modersmålet. Dette sker fordi: 

• Fokus er på mening frem for form
• Sprog input stemmer overens med elevernes kompetenceniveau,

imens at mulighederne for meningsfulde sammenhænge for
sprogbrug øges (García, 2008; Naves, 2009).

• Målsproget bliver instruktions- og kommunikationssproget

Opskriften på god læring, er bl.a. at eleven har en positiv tilgang til 
målsproget. Ifølge Hartiala (2000) og Marsh (2000), kan CLIL programmer 
udvikle en mere positiv tilgang til sproget og kan skabe en lyst hos eleven, til 
at udvikle deres sprogfærdigheder endnu mere. 
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indhold, men integrationen af andre færdigheder ses som lige så vigtige. Brugen 
af CLIL i et erhvervsrettet sprogtilegnelsesforløb giver adgang til arbejdsrelateret 
terminologi. Det giver nemlig bedre forståelse for arbejdsrelaterede opgaver, 
øger elevens motivation, og forbereder målgruppen på deres nye 
arbejdsomgivelser.

Hvorfor bruge TBL som undervisningsmetode? 

læring. Metoden egner sig specielt godt til sprogundervisning, da det giver 
underviseren mulighed for at skabe scenarier for eleverne, der udfordrer deres 
naturlige evne til at lære et sprog, igennem aktiviteter, der opfordrer til verbal 
kommunikation via forhandlinger. En ”Task” kan være alt fra simple til komplekse 
aktiviteter, og kan bruges til udvikling af elevernes basis sprogkundskab samt til at 
opnå mere avancerede sproglige kompetencer.

Underviserens rolle i et TBL-klasseværelse, adskiller sig fra den traditionelle 
lærerrolle, hvor underviseren styrer samtalen, og eleverne lytter og tager den nye 

viden til sig. Underviseren påtager sig her i stedet rollen som facilitator. Han/hun 11 
har til opgave at introducere aktiviteten, forklare rationalet, og gøre eleverne 
opmærksomme på, hvordan denne aktivitet vil kunne gavne dem. Imens at 
eleverne er optaget af at udføre aktiviteten, står underviseren til rådighed som 
sprogekspert, støtter eleverne i deres kommunikation, coacher dem igennem 
aktiviteterne, og noterer sig sproglige styrker/svagheder, som han/hun vil tage op 
til konstruktiv feedback, sidst i lektionen. 

Hvad er en task? 

Liste og / eller brainstorme. Der kan laves lister af mennesker, steder, ting, 
handlinger, grunde, hverdagsproblemer og forskellige situationer, mm. 
Ordne/sortere. Dette kan f.eks. være; rækkefølge, rangordning eller klassificering. 
Matche.
Du kan matche billedtekster / tekster / lydklip/ billeder/stikord/noter eller 
overskrifter til længere tekster, f.eks. nyheder.
Sammenligne: find ligheder og forskelle. Sammenligningsopgaver kan være 

arbejde med andres.
Problemløsning: f.eks. aktiviteter baseret på egne udfordringer. Som f.eks. deling af 
personlige oplevelser og historiefortælling. Aktiviteter, hvor eleverne bliver bedt 
om at fortælle deres personlige oplevelser og fortælle historier, er værdifulde, fordi 
de giver eleverne en chance for at tale længere og på en mere vedvarende måde.
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I disse faser skal en Taskdesigner tage højde for flere ting både i relation til 
elevernes/underviserens interaktion, samt indhold:

• aktivitetens omfang;
• perspektivet, hvorfra aktiviteten skal ses;
• aktivitetens autenticitet;
• de sproglige krav for at udføre aktiviteten;
• den psykosociale proces;
• aktivitetens resultat.

Ellis (2003, 2) 

Ved at følge denne checkliste gør det muligt for Taskdesigneren at sætte sig i 
elevens sted og styrke både underviserens og elevernes evne til at være aktive 
deltagere i en dynamisk proces, hvorigennem sprog tilegnes og konstrueres på 
en meningsfuld og forhåbentlig behagelig måde.

Ellis, R (2003) Task-based language learning and teaching. Oxford : Oxford 
University Press

Willis, J. (1996) A framework for task-based learning. Harlow: Longman Addison-
Wesley

WeR1 konceptet er bygget op omkring Task-Baseret Læring og Content and 
Language Integrated Learning. Vi lægger vægt på at vores undervisning også 
indeholder de 5 centrale aspekter fra CLIL, nemlig at indhold tager højde for:

• Indhold: baseret på elevernes erfaringer, baggrund, uddannelse,
interesser, drømme for fremtiden og sprogligt niveau;

• Kommunikation: hvordan eleverne kommunikerer i forbindelse med
aktiviteten. Hvilken form for støtte, skal læreren sørge for?
(stilladsering);

• Kompetencer: klart definerede læringsmål;
• Omgivelser: sikre at emnets indhold hænger sammen med elevernes

virkelighed, og har en umiddelbar relevans for deres liv;
• Kognition: sikre at der er progression i elevernes sprogtilegnelse og at

de bliver tilpas udfordret. Bevæge sig op igennem de 6 trin i Blooms
reviderede taksonomi. (for mere om taksonomien; se WeR1
Lærerhåndbogen) Stilladsering tilpasses elevernes progression.

Når man designer en task skal man inddele den i forskellige faser:

• En Før Task-fase, eller forberedelsesfase;
• En Task-fase, hvor aktiviteten udføres;
• En Efter Task-fase eller evalueringsfase (se Willis, 1996)



• visuelle virkemidler;
• lydfiler;
• tale;
• tekst;
• bevægelse.

Multimodale hjælpemidler

En multimodal tilgang til undervisningen kan være kilde til både 
elevernes og underviserens kreativitet. Det kan opnås ved brug af 
audio, visuelle eller kinæstetiske hjælpemidler, og behøver ikke 
nødvendigvis være afhængigt af teknologi. I bund og grund støtter 
hjælpemidler, som f.eks. 

De multimodale hjælpemidler er med til at stimulere elevernes sanser. Forskning 
har vist at den måde f.eks. billeder, der tidligere blev brugt til at supplere 
teksten, nu bruges på en måde, hvor de er mere meningsbærende (Kress, 2010). 
Dette skift skyldes den digitale teknologiske udvikling, hvor multimedier fylder 
mere og mere.

I en tid hvor digitale kompetencer er en nødvendighed, er det en fordel for 
eleverne, at de lærer at kommunikere via disse forskellige medier. Her skal de 
kunne gøre brug af, og skabe, multimodale tekster, PowerPoint præsentationer, 
hjemmesider, videoer, debatter via sociale medier, osv. 2.0 æraen bringer med 
sig en overflod af ressourcer, der kan bidrage til undervisnings- og 
læringsprocessen, da det muliggør at eleverne kan skrive og læse i virtuelle 
miljøer, hvor de kan tilføje videoer og billeder imens at de udvikler deres 
færdigheder. Derudover får eleverne mulighed for at analysere, dekonstruere og 
udarbejde multimodale tekster, der bidrager til udvikling af kritisk tænkning og 
tilegnelsen af sociale kompetencer, såsom lederskab, konflikthåndtering og 
samarbejde. (Lirola, 2016).

Investeringen i teknologiske ressourcer kræver dog en omtænkning af 
læreprocessen, som stadig ofte baseres på den traditionelle lærer-centrerede 
tilgang, med fokus på elevernes evne til at gengive det de har hørt/set i skrift og 
tale (Jewitt, 2006). Det er vigtigt at have in mente, at interaktion ikke kun 
foregår mellem underviser og elever, men også det materiale de præsenteres 
for, studiemiljøet, og eksterne faktorer som elevernes kulturelle baggrund, 
identitet og forhold til omverdenen. Kupetz (2011) mener, at en multimodal 
tilgang, der er opdelt i overskuelige og opnåelige trin, afslører hvordan eleverne 
bruger deres ressourcer, i samarbejde med underviseren og de andre elever, til 
at konstruere meningsfulde sætninger.
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Eleverne bliver, i samarbejdet med de andre aktører (elever/underviser/
eksterne), i stand til at udføre aktiviteten.  Sproglige og forståelsesproblemer 
bliver tydeliggjort via ansigtsudtryk, pauser, håndtegn og kropssprog, som 
klassekammerater kan aflæse og komme eleven til undsætning med forslag til 
løsninger og kommentarer.

For CLIL-underviseren, kan multimodale ressourcer fungere som justérbar og 
fleksibel stilladsering, der tilpasses efter elevernes behov og skaber optimale 
læringsmiljøer.

WeR1 konceptet bygger på brugen af multimodale hjælpemidler på følgende 
måder: 

Videoer
Brugen af videoer i undervisningen giver eleverne adgang til autentisk sprog, 
og kan;

• lyttes til;
• bruges til at observere sætningsstruktur, ordforråd, udtale;
• give en forståelse for et tema/emne;
• bruges til at forstå indhold (vis i stedet for forklar);
• stilladsere læring – visuelle sammenhænge mellem billede og ord;
• demonstrere, illustrere og præsentere vigtig terminologi, viden,

færdigheder og ressourcer, der kan hjælpe eleverne forstå vigtige
procedurer, strukturer og mekanismer;

• have en positiv indvirkning på elevernes sprogtilegnelse.

Underviseren kan f.eks. gøre brug af videoer ved at filme en person fra 
erhvervslivet, der udfører en arbejdsrelateret aktivitet, eller en gruppe elever, 
der udfører en task. Denne kan f.eks. bruges til at introducere eleverne for en 
task som, hvordan man skifter et filter, eller reparerer en ødelagt dør.
For elever med begrænsede sprogfærdigheder kan videoen bruges til;

• at give et klart billede, af en task
• emnets relevans giver eleverne en oplevelse af, at undervisning rettes mod

lige præcis deres behov og interesser

hvis det er svært at finde videoer på f.eks. YouTube, kan man selv lave dem. 
Videoer behøver ikke være særlig komplicerede at lave. Der findes mange 
gratis resurser derude, F.eks. 

Open shot https://www.openshot.org/ til Windows, Mac, Linux

Videopad https://www.nchsoftware.com/videopad/ til Windows og Mac.

Det kan også være sjovt at lave små animerede videoer, for at støtte eleverne i 
deres læring. WeR1 konsortiet har gjort brug af Animaker. Det er forholdsvis let 
at bruge og har en gratis version med visse begrænsninger. https://
www.animaker.com/templates
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Clilstore
Clilstore består af 3 forskellige værktøjer:

• Wordlink:  https://multidict.net/wordlink/ Dette software
forbinder hjemmesider til online ordbøger på over 60 forskellige
sprog.

• Multidict: https://multidict.net/multidict/ Denne side kan bruges
som ordbog og forbinder flere gratis online ordbøger.

• Clilstore: https://multidict.net/clilstore/ Her kan undervise lave
multimodale undervisningsforløb, eller finde forløb lavet af andre
undervisere. Al tekst forbindes til online rodbøger, således at
eleverne f.eks. kan følge med i en video/lydfil samtidig med at
de læser teksten og kan klikke på et ord, for at se hvad det
betyder.

For at lære mere om CLILSTORE, så gå til hjemmesiden: https://multidict.net/ 

Billedkort
Stilladsering kan især støtte elever på begynderniveau, eller når nye emner 
introduceres.  F.eks. kan de bruges til at lære nye navneord eller for at huske 
tidligere brugt ordforråd. Der kan med fordel planlægges med vendespil 
øvelser, og bruge kortene som stiladsering under en aktivitet. 

Der findes mange muligheder for at lave egne billedkort. Man kan bruge 
www.unsplash.com eller selv tage billeder, som gemmes i tematiserede 
mapper.
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Handlingskort
Handlingskort kan støtte eleverne, når de skal tilegne sig nyt ordforråd i form af 
verber. Kombinationen af bevægelse og ord, reducerer stress/pres, og hjernen 
skaber en direkte forbindelse til ordets betydning via kroppens handlinger.



Effektive undervisningsstrategier – den 
motiverende underviser
Virkeevne i en voksenundervisningskontekst 

Den gode underviser har ifølge Mocker og Noble (Jarvis, 2004, s. 255-256) bl.a. 
følgende færdigheder:

1. Kommunikerer effektivt med eleverne, er inkluderende og inviterer til aktiv
deltagelse i undervisningen

2. God til at danne relationer, skaber grundlag for gensidig respekt, og skaber
den gode stemning

3. Justerer læringsstil og undervisningens indhold efter elevernes behov og
karaktertræk

4. Forstår forskellen mellem undervisning af børn og voksne
5. Skaber undervisningsforhold, der styrker elevens selvtillid interesse for

læring og anerkender elevernes udviklingspotentiale
6. Fremhæver de vigtigste punkter efter hver lektion
7. Tager sig tid til at evaluere egen undervisning
8. Giver eleverne konstant feedback med fokus på fremskridt, iscenesætter og

følger med i læringsprocessen
9. Har fokus på områder, der har betydning for eleverne
10.Opmuntrer eleverne til at forny sig selv og eksperimentere
11. Udnytter viden og undervisningsmaterialer, som andre undervisere har

skabt

Introduction of the Project

Background of the Project

Why is it a priority to teach the language of the host country to newly arrived 
migrants and refugees?

The role languages play in the context of mass movement of people and ideas 
across national, cultural and linguistic boundaries is unquestioned. Now, with 
millions of people forcibly displaced in the world, it is more important than ever. 
Language learning builds resilience, whether it is giving a voice to young 
people and adults; building social cohesion in host communities, or providing 
individuals with the skills they need to access work, services, education and 
information. According to Capstick & Delaney, 2016, the British Council 
supervised research with refugees shows that for children and young people 
attending schools or post-school education, and for educators in host 
communities handling influxes of refugee students, quality language learning 
improves attainment and attendance and builds safer and more inclusive 
classrooms. It also illustrates how creative approaches to language education 
can support the development of life skills and help meet psycho-social needs
in adults. Below are key findings from the research:

“Every language used by the refugees helps them to build resilience at the individual, 
family and community levels. Both home language and their additional languages 
matter: 

• Proficiency in additional languages provides new opportunities for  
education and employment;

• Proficiency in key languages gives people a voice to tell their story in  
various contexts; 

• Language-learning can bolster social cohesion and intercultural  
understanding;

• Language-learning activities can be supportive interventions to  
address the effects of  loss, displacement and trauma;

• Building the capacity of language teachers can strengthen the  
resilience of the formal and non-formal education systems in host  
communities.” 

(Capstick & Delaney, 2016, p5)



Hvordan faciliterer man en effektiv workshop til udbredelse af 
WeR1 materialerne?

Størstedelen af voksenlæringsteorier peger på vigtigheden af at udnytte den 
voksne elevs erfaring: de foreslår at man gør brug af metoder, der kræver aktiv 
deltagelse under alle indlæringsfaser, og opfatter underviseren som motivator og 
koordinator.
Undervisere, der fordrer transformativ læring i klasseværelset, skaber et miljø, 
hvor eleverne kan arbejde selvstændigt, deltage aktivt og samarbejde med andre. 
Disse undervisere følger med i, hvad der optager og motiverer eleverne, og 
inkorporerer det i deres undervisning. 

Den Voksne Elev Implikationer for underviseren

1. Er selvstændig • Skab plads til aktiv deltagelse
• Involver eleverne aktivt i undervisningen
• Påtag dig rollen som facilitator
• Find ud af, hvad elevernes interesser er

2. Har livserfaring 
 og viden

• Opfordr eleverne til at dele erfaringer og viden med  
 de andre
• Opfordr eleverne til at trække på deres erfaring og  
 viden til at løse nye opgaver

3. Er målorienteret • Vær organiseret 
• Hav klart de�nerede mål
• Vis deltagerne, fra starten af forløbet, hvordan   
 undervisningen vil hjælpe dem opnå deres mål

4. Er relevansorienteret • Sørg for at indhold matcher elevernes     
 interesser/behov

5. Er praktisk • Læring er ikke en tilskuersport
• En aktivt engageret lærer får eleverne til 
 at lære hurtigere 
• Hav styr på de forskellige instruktionsmetoder 
 der faciliterer tilegnelsen af ny viden
• Elevernes aktive deltagelse i undervisningen 
 styrker læring 

6. Har brug for at 
  blive respekteret

• Anerkend deltagernes     
 forhåndsviden/kompetencer/kvaliteter osv.
• Mød dem som voksne



*Tilpasset fra National Training Laboratories. Bethel, Maine

Forskellige undervisningstilgange har forskellige indlæringseffekt, som 
der fremgår af nedenstående pyramide:

Passiv tilgang

Aktiv tilgang

5%  

10% 

20% 

30% Demonstation

50% 

75% 

90% 
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Verdenscafémetoden til facilitering af workshops 
Når man skal afholde en WeR1 workshop, arbejder vi ud fra 
Verdenscafémetoden, da den opfordrer kursisterne til at dele viden med 
hinanden og samarbejde om at løse dagligdags og virkelighedsnære 
problemstillinger fra arbejdslivet.

Kursisterne diskuterer emner i små grupper, bevæger sig rundt imellem 
hinanden og deltager aktivt i samtalerne. Dette genererer energi og skaber en 
god dynamik i gruppen.

Materialer: Borde, stole, flipcharts, tuscher. 
Forberedelse: Lokalet skal stilles op, så det ligner en café, med små borde, 
omringet af stole. Lidt the/kaffe/lidt godt til ganen, kan også bidrage til den 
gode stemning. 



1 Tal om, og bliv enige i gruppen; hvad er de fem 
største udfordringer i forbindelse med 
undervisning af DSA til mennesker med dårlige 
læse-/skrivekompetencer/analfabeter?

2Kan du nævne fem af de mest effektive 
strategier, som kan bruges med mennesker 
med læse/skrivevanskeligheder?  Kan du 
nævne fem af de mindst effektive metoder? 

Spørgsmål:

3
Spørgsmål:
Hvilke ”multimodale” 
ressourcer kan man bruge til 
at støtte eleverne i deres 
læring? 

Spørgsmål:

1. Introducér deltagerne for processen:
“Om lidt vil jeg komme rundt og lægge forskellige
diskussionsspørgsmål ud på bordene. Derefter, vil jeg invitere
jer til at diskutere spørgsmålet med jeres bordmakkere. Hvert
bord udvælger en sekretær, som tager notater af samtalens
nøgleord eller laver et konklusionsreferat. Efter 20 minutter
finder alle, undtagen sekretæren et nyt bord at sætte sig ved. I
får mulighed for at sætte jer ved i alt 3 forskellige borde. Til
sidst hører vi sekretærens resumé fra alle diskussioner.“

2. Del deltagerne op, så de er nogenlunde ligeligt fordelt omkring
de 3 borde og lad hvert bord besvare et af følgende spørgsmål:

Fremgangsmåde:



 3.“Nu skal hvert bord vælge en sekretær, som skal tage notater under       
     diskussionerne. Sekretæren skal lytte til samtalerne, og notere             
     nøgleord og konklusioner. Sekretæren skal ikke skifte bord, men bliver 
     ved det samme bord under hele øvelsen. Når nye deltagere sætter sig  
     ved bordet, opsummerer sekretæren den forhenværende gruppes 
     diskussion, inden de går i gang med at forholde sig til spørgsmålet.”. 

4. Når Verdenscaféen er slut, er det ofte en god idé at give deltagerne en 
    kort pause, som giver sekretærerne mulighed for at forberede 
    en 5 minutters præsentation af gruppernes samtaler.
5. Invitér sekretærerne til at komme op og opsummere for holdet, og 
    invitér grupperne til at komme med input og bidrag til emnet. Det                      
    handler om at starte en dialog omkring holdninger og dele erfaringer, 
    og ikke at opnå konsensus.

Debriefing:

• Hvilke ligheder eller forskelle var der mellem gruppernes temaer 
og holdninger?

• Er der noget som gruppen har brug for at tale mere i dybden om, 
inden vi går videre?

Nu kan du lade eleverne gennemgå undervisningsplanen i små grupper. 
Hvad lægger de mærke til?



Hvem er jeg?

Opsamling af personlig information via
spørgeskemaundersøgelse

Based on CEFR levels

Denne intro lektion bruges under WeR1 lærerworkshops.

Efter denne lektion vil eleverne have:

(1) tilegnet sig nyt ordforråd – at præsentere sig selv/andre
(2) lært at stille spørgsmål til indsamling af informationer

Du vil få brug for følgende materialer:

(1) Undervisningsplan
(2) Ordforråd ark - udskrevet
(3) Opgavebeskrivelse (task)
(4) En smartphone til at optage samtalerne med

Title Content is based on themes and topics which are 
relevant to learners’ realities. 
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Kcrmbc

Før-task:
Inden aktiviteten lægger vi ud med en opvarmningsøvelse; en dialog mellem 2 
mennesker

(Bilag 1)

Task: 
Del deltagerne op i små grupper (helst to-og-to). Den ene skal interviewe den 
anden og vice-versa. Grupperne skal i samarbejde udarbejde et forslag til en 
dialog mellem to mennesker, der lige har mødt hinanden. De skal finde ud af, 
hvilke spørgsmål man kan stille hinanden, for at lære hinanden bedre at kende. 
Derefter skrives disse spørgsmål op i et spørgeskema, hvorefter deltagerne 
indsamler data ved at interviewe de andre grupper. 

Kravene til dialogerne er: 

• Skal starte med typiske høflighedsfraser, når man hilser/ses for første gang.

• Formulere spørgsmål til at finde ud af: navn / nationalitet / alder / adresse / 
civilstand / søskende / yndlingsfarve.

• Grupperne skal dernæst præsentere en af de andre deltagere for resten af 
holdet. De skal derfor interviewe de andre deltagere, og forberede sig på at 
præsentere en udvalgt person. 

• Underviseren støtter grupperne under aktiviteten, ved at gå rundt og lytte 
med, give råd og feedback samt støtte op om deltagernes processer. 
Oplever underviseren særlige problemstillinger, eller særligt interessante 
hypoteser og sproglige forsøg fra deltagerne side, noteres disse og tages 
op i efter fasen.



Evaluering

• Her evaluerer lærerne undervisningen.
• Hvordan oplevede du at arbejde på denne måde?
• Hvilke styrker ser du i denne metode?
• Hvilke bekymringer har du i forbindelse med denne metode?

:

Underviseren giver deltagerne en tilbagemelding på dagens aktiviteter, 
fremskridt og områder, hvor de skal være særligt opmærksomme. 

WeR1 undervisning: Tema, Emne, 
Sprogligt Niveau og Rationale
Digital adgang til værktøjskassen:

Når workshop facilitator har gennemgået det eksperimenterende modul, er det 
tid til at lade deltagerne prøve en WeR1 undervisningsplan.  
Dette kan gøres ved enten at printe undervisningsplanen ud på forhånd, eller give 
adgang til den på vores læringsplatform. Derefter præsenteres lektionen for 
delragerne, og kommer ind på: 

• Læringsmål
• Materialer
• Metode/fremgangsmåde
• Efter taskfasen -Review
• Evaluering

Sessionen afsluttes med tid til spørgsmål og diskussioner.  
Herunder ses et eksempel på en WeR1 undervisningsplan:



Sprogligt niveau

Rationale

Hvad skal man se?

Kundeservice 

A2-B1

Denne lektion har til hensigt at hjælpe chauffører 
(taxa, bus) udvide ordforrådet, således at de kan 
føre simple samtaler med kunder.  

Forventede læringsudbytte

Efter denne lektion vil eleverne have:

1. tilegnet sig ordforråd nødvendigt for at føre en simpel samtale med
en kunde.

2. lært at vise vej
3. lært at bruge høflighedsfraser

• Opgaveformuleringen

Materialer

I lektionen vil holdet deltage i en række aktiviteter, designet til at lette 
læringsprocessen. Disse aktiviteter understøttes af følgende materialer: 



Før-taskfasen: 
Gør eleverne klar til lektionen ved at læse en dialog mellem to mennesker 
højt. 

Lad eleverne selv læse dialogen for hinanden, to-og-to.

Taskfasen: 
Del klassen op i grupper, og bed dem lave deres egen dialog mellem en 
chauffør og en passager. Den skal indeholde:

• Høflige måder at hilse på kunden.
• Foreslå mindst en attraktion som kunden bør se, imens de er i byen.
• Fortælle om vej, hvordan kommer man derhen (start punkt er f.eks.

sprogskolen)

Læreren hjælper eleverne og tager notater, hvis nogle elever har nogle 
områder, der skal fokuseres på. 

Eleverne optager derefter dialogen, og afspiller optagelsen til klassen. 

Efter-taskfasen (10 min): 

Læreren giver feedback, ved at fremhæve godt sprogbrug og gruppernes 
evne til at følge instruktioner og samarbejde. Der sættes også fokus på 
problemområder, som læreren ønsker at rette op på.

Metode



Evaluering

Læreren reflekterer over, hvordan lektionen gik, og noterer sig eventuelle 
justeringer. Læreren vurderer i hvilket omfang læringsmålene er nået og 
vurderer, hvordan han/hun kan bygge på succeser og fremskridt.



Lad deltagerne udfylde en evaluering af workshoppen inden de sendes hjem. 
Evalueringen kan bruges til at tilpasse indholdet ved fremtidige workshops 
samt kvalitetssikring af WeR1 projektets outputs.

  

1 2 3 4 5

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

Ja Nej 

Hvis nej, venligst forklar, hvad der kunne have været anderledes. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

4)

Passer til dine professionelle behov  Ja Nej Måske

Er brugbare i dit daglige arbejde Absolut for det meste    lidt    overhovedet ikke

5) Hvordan kunne workshoppen blive bedre?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



6)

1  2  3  4  5

Øvrige kommentarer: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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