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Motivation for 
sproglæring

Det skal give kommunikativ mening!

”Jeg skal lære det sprog jeg har brug for!”



Motivation for 
sproglæring

Det skal give socio-kulturel mening!

”Jeg skal blive en accepteret del af (arbejds)fællesskabet
og blive respekteret som den jeg er!” 



Motivation for 
sproglæring

Det skal give biografisk mening!

”Jeg skal skabe et (nyt) fremtidsperspektiv
på baggrund af min fortid og min nutid”



Meningsfulde
læringsmuligheder 

Meningsfulde 
læringsmuligheder opstår i

samspillet mellem

kursistens baggrund og det 
omgivelserne tilbyder
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muligheder
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Plejehjemskøkken



Plejehjemskøkken

 Medarbejder: [til praktikant] kan du ikke hjælpe mig med 

det her, så jeg kan blive færdig.

 [P går i gang med at ordne farsen].

 M: Den skal lige glattes med vand.

 P: Nå, okay.

 M:  Og så, den der er okay. Og så skal der bacon på.  Så 

skal du tage et par handsker på. Så pak den ind i bacon, ik’ 

os’.

 P:  Okay. [Efter et stykke tid] Er det fint sådan her?

 M: Og så den der.

 [P glatter fars i en bradepande.] 

 M: Du former det som et brød. 

 P:  Ja.

 M: Ja, du skal nok have lidt mere vand på fingrene. Nej, 

mere vand på fingrene.



SAMSPIL
arbejde og

sprogundervisning Arbejdsrum Undervisningsrum

LÆRINGSRUM

Anvende

Hente



Kommunikativ 
opgave



 Kursisten positioneres som medhjælper

 Kursisten bliver ikke informeret om 

opskriften

 Kursisten får ingen faglig 

baggrundsinformation

 Kursisten stiller (næsten) ingen spørgsmål

 Kursisten er perifer i arbejdsfællesskabet 

 Kursisten lærer at forstå og udføre ordrer og 

instruktioner, men udvikler ingen produktiv 

kompetence.

Begrænsede 
læringstilbud i 

plejehjemskøkkenet



Praktik i 
supermarked



 Kunde: hvor finder jeg gardiner?

 Praktikant: ned

 Kunde: til gardiner?

 Praktikant: ned

 Kunde: ja

 Praktikant: ned

 Kunde: tak

Kundesamtale
i varehus



Samspil
sprog og arbejde

 ”En kursist er i tre måneders praktik i en 

bagerafdeling i et stort supermarked. 

Efter to måneder viser det sig, at hun 

faktisk har store problemer med ‘mål og 

vægt’. Hvis vi nu havde været med fra 

starten, kunne vi have målrettet mod 

dette i undervisningen og dermed have 

understøttet læringen i praktikken.”



Under-
visning

Arbejds-
plads

Kommune

LÆREPLAN OPLÆRINGS-

PLAN

Kommunikativ 
og sociokulturel

samspil



I supermarked:

• sprog

• varekundskab

• blive ”ansætbar”



Lærer man 
sprog på 
arbejde?

 Hvis man får mulighed for at anvende 

sproget på arbejde 

 Hvis man får mulighed for at bearbejde 

sproglige erfaringer

 Hvis man bliver en del af 

arbejdsfællesskabet

 Hvis man forstår ”systemet”

 Hvis der er et perspektiv om job

 Hvis det giver biografisk mening



Biografiske 
orienterings-

mønstre

 Jeg har været gymnasielærer i Afghanistan, nu satser 

jeg på SOSU

 Jeg har akademisk uddannelse fra Afghanistan, nu 

satser jeg på SOSU som et trin på vejen videre frem

 Jeg har været hjemmearbejdende i Syrien, nu satser 

jeg på at skabe et godt hjem for familien

 Jeg kommer fra Thailand og blev gift med en dansk 

mand. Så blev vi skilt, nu satser jeg på 

sprogundervisning og arbejde.

 ……



 Hvad er kursisterne biografiske perspektiv = 

hvordan tolker de deres livshistoriske 

erfaringer?

 Hvordan kan kursisterne skabe (ny)  

sammenhæng mellem fortid, nutid og 

fremtid?

 Hvilke forestillede fremtider og fællesskaber 

har de? 

 Hvordan giver sproglæring mening i 

kursisternes livsforløb og livsplaner?

 Hvordan passer deltagernes livsplaner 

sammen med de institutionaliserede 

biografier?

Biografisk
mening
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Samspil og 
samarbejde

LÆLÆREPLAN   

OPLÆRINGS-

PLAN

INTEGRATIONS-

PLAN



Kvindeprojekt 1

I kvindeprojektet ønsker vi at styrke den enkelte deltager 

og understøtte, at hun bliver ”ansætbar” og dernæst får 

sig et job:

 Viden om arbejdsmarkedet, virksomhedsbesøg

 Viden om jobsøgning: jobportaler, jobsøgning, udsøge 

jobs, jobsamtalen

 Styrke færdigheder/refleksion ift jobsamtaler

 Styrke mindset

 Egen udvikling



Kvindeprojekt 1

INDIVIDUEL LÆRINGSPLAN

Mine planer

”Har nu besluttet mig for, at jeg gerne vil ind på 

grundforløbet på sosu-skolen og videre på sosu-

hjælperuddannelsen”

Job/praktik

”Er i øjeblikket i praktik på plejecenter Aldersro for at 

afklare, om det er ‘pleje’ eller ‘køkken’ hun vil satse på.” 

Det skal jeg lære og hvordan

”Blive klar til at bestå PD2…”

”Finde ud af hvordan man søger ind på grundforløb på sosu-

skolen. Kontakter studievejleder.” 



Kvindeprojekt 2 Deltakeren

NAV

Språk

Kvinnekurs

Kjøkken

Individuell

opplæringsplan:

HVA VIL JEG? 

Loggbok i relasjon til 

problemløsningsoppgaver

HVA KAN JEG? 

Loggbok i relasjon til 

problemløsnings-

oppgaver

HVA KAN JEG? 

Livsstrategier

HVEM ER JEG? 



Hvad skal der til?

 Samarbejde mellem sprogcenter, 

arbejdsplads og kommune om en 

samlet udviklings-/integrationsindsats 

der giver sproglig, faglig og biografisk 

mening for deltagerne og gør dem 

”ansætbare”. 



Tak for opmærksomheden –

 og god arbejdslyst med at 

skabe samspil og samarbejde!


