Afrapportering af projekt: Sprogværkstedet, bevillingsnummer 125903, underprojekt i ét af
Undervisningsministeriets ni projekter til imødegåelse af negativ social arv i ungdomsuddannelserne.

”Sprogværkstedet” er et udviklingsprojekt med en forholdsvis lille projektgruppe (7 personer) fra 4
forskellige skoler (2 stx og hf-skoler, 1 hhx-skole og 1 htx-skole). Der indgår ingen delprojekter.
Antagelsen i projektet er, at gymnasiefremmede elever især har problemer med forståelsen af de tekster, de
skal læse, fordi de har vanskeligt ved at afkode både teksternes og lærernes sprog – og at de på det område
ligner elever som kommer fra hjem hvor omgangssproget ikke er dansk. Det er desuden antagelsen, at nogle
af de redskaber læsevejlederne bruger sammen med elever med læsehandicap kan benyttes til at støtte elever
fra gymnasiefremmede miljøer, som nok har læseproblemer, men som ikke har et læsehandicap.
Det er en væsentlig konklusion af arbejdet i projektet, at enkelt-elevers problemer med førfagligt sprog i
fagtekster og med at knække skolekodesproget ikke ”behandles” med en specialpædagogisk indsats overfor
den enkelte elev (fx afholdt af læsevejledere), men at bevidstheden om elevers problemer med det førfaglige
sprog bliver en integreret del af enhvers læreres forberedelsesarbejde.
Deltagerne i projektet har brugt resultaterne til aktiviteter på egen skole i form af pædagogiske kurser for
lærerkollegiet (i nogle tilfælde afholdes aktiviteterne først i perioden januar-marts 2011). Aktiviteterne er
henvendt til lærerne på skolen, og der er derfor ikke indgået forsøg med elever undervejs. Elevernes møde
med projektets resultater bliver, når skolens lærere anvender de udviklede strategier i deres undervisning.
Projektet har således ikke omfattet nogen systematisk afprøvning på elever.
Projektet har i 2010 resulteret i et antal spørgeskemaer, der tænkes anvendt til at identificere
forståelsesbarrierer hos eleverne, der skyldes problemer med det førfaglige sprog.
”Sprogværkstedet” har fået bevilling til en fortsættelse i 2011. Projektet vil i 2011 anvende spørgeskemaerne
udviklet i 2011 i undervisningen af elever, og det er planen, at der som konkret produkt udvikles en ”virtuel
sprogværktøjskasse" med redskaber til konkret at afhjælpe sproglige forståelsesbarrierer, dvs. redskaber for
både lærere (inspiration til ændring af undervisningspraksis) og elever (selvhjælp).

Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de
gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

Formålet har været at tage initiativer til at støtte elever fra gymnasiefremmede miljøer i overgangen
fra grundskolen til gymnasiet. Med gymnasiefremmede elever har vi tænkt på elever, hvor hjemmet
ikke kan yde den støtte, som ofte er nødvendigt for at ”knække gymnasiekoden”, hvilket i praksis
sige elever fra hjem hvor omgangssproget ikke er dansk (typisk indvandrerfamilier) samt familier
hvor forældrene har ingen eller meget lidt uddannelse. Disse elevers problemer ses især i deres
problemer med forståelse af det, de læser, da de har vanskeligt ved at afkode både teksternes og
lærernes sprog på grund af deres restringerede ordforråd, hvilket især ses i forbindelse med
førfagligt sprog: Elever fra målgruppen har ringe eller ingen bevidsthed om, at ord, som de kender
fra én sammenhæng, kan have andre betydninger i faglige sammenhænge. Da vi ikke kan ændre på
de forudsætninger, som eleverne kommer med, har vi anlagt en tostrenget strategi: dels at give
eleverne strategier til selv at skaffe sig en bevidsthed om sprogbrugen i faglige tekster og at blive
opmærksomme på de koder, der er indlejret i skolesproget – repræsenteret især ved lærernes
sprogbrug, dels at give lærergruppen bevidsthed både om egen og om lærebogsmaterialers
anvendelse af førfagligt sprog.
I ansøgningen om midler til Sprogværkstedet var der blandt lederne på de fire deltagende skoler
enighed om at sigte mod beskrivelse og afprøvning af:
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a) værkstedstilbud for elever med særligt behov
b) efteruddannelsestilbud for (alle) lærere for at gøre dem mere opmærksomme på hvordan de kan
hjælpe eleverne i deres fag og umiddelbart i deres undervisning.
Arbejdsgruppens opgave er at beskrive værkstedstilbud og kursus, sikre at der gennemføres forsøg med
begge dele på de respektive skoler i efteråret 2010, at opsamle erfaringerne fra aktiviteterne i efteråret og
evaluere og afrapportere. Målet er en beskrivelse af en praksis, som andre skoler kan gøre brug af.
(referat af 1. møde i skoleledergruppen den 3.3.2010)

Hvilke aktiviteter har der været i projektet, og hvad var hovedtanken bag dem? Hvilke tiltag
er blevet gennemført, og hvorfor?

I løbet af arbejdet med projektet har arbejdsgruppen drøftet mulighederne for at identificere elever
med særligt behov og har valgt at arbejde ud fra en inkluderende strategi, og dermed afstå fra tiltag
som fx spørgeskemaer, der skulle vise forældres uddannelsesmæssige niveau og lignende, idet man
har ment, at sådanne forsøg på at udpege elevgrupper som særligt belastede med hensyn til at få et
passende udbytte af undervisningen, i sig selv kan virke demotiverende.
Arbejdsgruppen har ligeledes afstået fra at planlægge konkrete kurser for lærere i, hvorledes disse
kan tilrettelægge deres undervisning med henblik på at tage højde for gymnasiefremmede elevers
problemer med det førfaglige sprog. Arbejdsgruppen formulerede derfor en revideret
problemformulering:
Hvordan støtter lærerne bedst muligt eleverne fra gymnasiefremmede miljøer i overgangen fra grundforløb
til studieretningsforløbet?
Kan man overføre de erfaringer og nogle af de teknikker, som læsevejlederne har udviklet i arbejdet med
læsehandicappede, til elever hvis sproglige problemer har sociale årsager?
Hvordan kan man tilrettelægge et sprogværksted, der tager hensyn til elever fra gymnasiefremmede
miljøer og samtidig ikke er ekskluderende?
Denne problemformulering fik arbejdsgruppen til at arbejde med at skabe et oplæg,(se også bilag 1:
Sprogværkstedet, en virtuel værtøjskasse) der kan bruges på en pædagogisk dag på de enkelte skoler. På
denne pædagogiske dag skal lærerkollegierne introduceres til de barrierer, der er for mange elever med
hensyn til at forstå, hvad der foregår i undervisningen og til hvad der kræves af dem i deres arbejde som
elever på en ungdomsuddannelse. Vi tager her udgangspunkt i Ivar Bråtens undersøgelse af de barrierer, der
kan være for en relevant tekstforståelse (Ivar Bråten: Læseforståelse 2008) og i Gymnasiet er en fremmed
verden (Ulriksen, Murning og Ebbensgaard 2009). I forlængelse af dette oplæg skal lærerkollegierne
introduceres til fagrapporterne, der er udarbejdet på Undervisningsministeriets foranledning og som rummer
mange forskellige og forskelligartede tiltag til at håndtere problemer med det førfaglige sprog i fagtekster for
at sikre at bevidstheden om elevers problemer med førfagligt sprog i fagtekster og med at knække
skolekodesproget bliver en integreret del af enhvers læreres forberedelsesarbejde. Da det vil kunne virke som
et voldsomt indgreb i den enkelte lærers integritet med hensyn til at tilrettelægge egen undervisning i det
enkelte fag (her tænkes på fagfaglig undervisning), har vi valgt at lade lærerkollegierne selv opdage de
faldgruber, der kan ligge for den enkelte elev, hvis ikke vedkommende er fortrolig med skolekoder og
fagsprog. Her skal de først arbejde fagvis med fagtekster fra et andet fag end deres eget og analysere dem ud
fra nedenstående spørgsmål:
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’I skal læse den udleverede tekst og derefter arbejde ud fra følgende analyser:
 Læs teksten og noter, hvor lang tid du bruger på at læse og forstå teksten. Noter ned, hvis der
er noget, du ikke forstår.
 Læs derefter teksten med et ”fiktivt elevblik”. Beskriv den elev, hvis ”øjne” du vil læse med (fx
en dreng på 1. år, som kommer fra et gymnasiefremmed miljø). Hvor lang tid vil du mene, at
det vil tage eleven at læse teksten, så den giver en eller anden form for mening? Overvej
derefter følgende:
Hvor mon eleven går i stå, og hvorfor? Blev teksten mon forstået og hvordan forstået?
Giver den overhovedet mening? Er den let eller svær ”at huske”?
Giver teksten billeder i elevens hoved?
Kræves der faglige, kulturelle eller andre forudsætninger for at afkode teksten? (sproglig
indsigt, viden definitioner, forforståelser, genreforståelse, tendens, ironi osv.?)
Hvordan ville jeres elever reagere, hvis teksten var en lektie?
Man foreslår tit notetagning hjemme. Hvilke noter ville eleven være i stand til at tage ud
fra den pågældende tekst? ’
(bilag 2: Workshop 1)
Dernæst skal de gøres bekendte med deres egne fags fagrapporter ved at arbejde fagvis i mindre workshops
på den pædagogiske dag med nedenstående opgave, der relaterer sig til en række ’lektier’, som de er blevet
bedt om at medbringe til den pædagogiske dag:
Formålet med denne workshop er at opnå kendskab til fagrapporterne og arbejde med de aktiviteter, der
relaterer sig til at lade elevernes sproglige udvikling være en del af fagets læringsmål.

Opgaven
I skal nu arbejde med den tekst/lektie, I selv har medbragt til i dag. I skal i forhold til denne, overveje
følgende:
 Hvordan er det førfaglige sprog i den tekst, I har taget med til i dag?
o Hvordan har du ladet eleverne arbejde med teksten/lektien?
o Og hvordan kunne du have taget højde for forforståelsen?
 Hvordan kunne I med fagrapporten som inspiration have tilrettelagt en undervisning, der i højere
grad ville have taget højde for de gymnasiefremmedes sproglige problemer (det er vigtigt at der er
fokus på det sproglige)?
I skal til vores opsamling komme med direkte anvendelige eksempler på ovenstående.
(Bilag 3: Workshop 2)
Arbejdsgruppens fokus har således været rettet både mod en ændring af organisationen i og med, at vi søger
at inspirere kolleger, der ikke har været opmærksomme på elevers problemer med det førfaglige sprog og
lærernes sproglige skolekoder, til at ændre deres undervisningsforberedelse og mod en individtilpasning,
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idet vi arbejder på at give elever strategier, der skal lette og kvalificere deres skolearbejde. Dette sidste har vi
ikke færdiggjort.

Hvilke resultater er kommet ud af projektet, og hvilke erfaringer man i øvrigt har gjort? Hvilke
yderligere perspektiver rejser projektet?
Projektets primære resultat er udarbejdelsen af oplægget til lærerkollegierne. Det er blevet afprøvet på
én af de deltagende skoler: EUC-Lillebælt i december måned 2010.
Oplægsholderne: Rikke Holt Andersen og Thomas Prætorius rapporterer fra forløbet, at der ikke var
afsat tid nok, så workshop 2 måtte udskydes, men at der var stor lydhørhed for problemstillingens
relevans for kollegernes arbejde og de konkluderer selv på forløbet, at arbejdet med andre fags tekster
var en god øjenåbner for at forstå problemer med førfagligt sprog hos eleverne :
‐
‐

Vi har italesat problemerne omkring sproglige barrierer, og vores kollegaer har i første omgang
anerkendt problemet
Der er i perioden mellem del 1 og del 2 mulighed for at reflektere over den bevidsthed de har
opnået omkring problemet, og forhåbentlig er de indstillet på at arbejde videre med
sprogværkstedet efter del 2

(Bilag 4: Evaluering af kursus)

Sprogværkstedet kan herefter defineres som en læreraktivitet, der kan/skal foregå i enhver lektion og
som indgår i den enkelte lærers forberedelse til sin undervisning.
Vi mangler at færdigudarbejde de skemaer, som vi, med udgangspunkt i læsevejledernes arbejde med
ordblinde elever, er i gang med at udvikle.
Vi arbejder med et skema, der tager udgangspunkt i Ivar Bråtens oversigt over de 8 barrierer, der kan siges at
være for at opnå en god læseforståelse
niveau Niveaubeskrivelse af elementerne i
elevernes læsekompetencer
1
Mestringsforventning
2
Læse‐og notatstrategier
3

Genreforståelse
(aktiv forståelse af det enkelte fags
genstandsområde, metoder og typer af
fagtekster)

4

Egne, aktive strategier for forståelse.
‐ Kan eleven skelne mellem relevant
og ikke‐relevant forforståelse?
‐ Perspektiveres der i bredden og
dybden vha. forforståelsen?
‐ Benytter eleven sin forhåndsviden
om fagets teskstgenrer?

Indsatsområde for
elever

Indsatsområde for
lærer
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5

6

7

Kognitive evner (evne til koncentration,
læringsstil fx auditiv, visuel, taktil, æstetisk
etc)
Sproglige kompetencer
ordforråd
‐ både generelt og fagspecifikt
evne til at håndtere ukendte ord
‐ har man strategier til at afkode dem?
Giver man op? slår man op?
Syntaktisk overblik
‐ Hvordan arbejder man med
komplicerede sætninger?
‐ Opdager man, at manglende
forståelse skyldes kompliceret
syntaks?
Afkodningskompetence.
‐ Har eleverne svært ved at læse
bestemte ord?
‐ Læser eleverne langsomt?

Ovenstående er udarbejdet på baggrund af Ivar Bråtens ”Læseforståelse” (2008)
Dette skema skal bearbejdes(nogle af punkterne evt. tages ud) og der skal formuleres to skemaer:
Et, der udfyldes af eleverne (alle klassens elever i 1. omgang, senere kan det tænkes at kun nogle elever
fortsætter det systematiske arbejde ud fra skemaet), således at eleverne selv kan arbejde med deres forståelse
og se muligheder for egen indsats, der kan forbedre deres læseforståelse, dvs, at skemaet jævnligt skal tages
op mellem elev og lærer.
Et skema, der kan bruges af læreren til at sikre sig, at vedkommende kommer rundt om alle aspekter af de
problemer, som læsesvage elever kan have.
Afsluttende må vi sige, at vi ikke kan dokumentere nogen ændring, hverken i læreres eller i elevers adfærd,
da Sprogværkstedet i skrivende stund ikke har været fuldt implementeret på den eneste skole, der har afholdt
den pædagogiske dag og slet ikke på de tre andre skoler.

Margrethe Mørch
Nyborg Gymnasium
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