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Kort om projektet 
Projektet i samarbejdet mellem MSO og SOSU Østjylland bestod af 2 forskellige spor. Det ene spor er rettet mod 

at kompetenceudvikle praktikvejledere og SOSU Østjyllands frivillige mentorkorps med henblik på, at give dem, 

viden forståelse og redskaber til at kunne hjælpe og vejlede elever med dansk som andet sprog.  

Det andet spor bestod af elevrettede aktiviteter med det formål at styrke de deltagende elevers udtale og 

kommunikation. Disse aktiviteter dækker over både en individuel del og en undervisning på hold. 

Der var 24 elever, der var blevet screenet og vurderet egnet til projektet. I projektet var der både elever fra 

Social- og sundheds hjælper samt  social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Spor 1 - kompetenceudvikling 
Frivillige mentorer  

Kursus for frivillige mentorer fra SOSU Østjylland forløb over 4 eftermiddage i efteråret. 

Indhold i kurset var:  

Hvorfor er dansk så svært? Hvordan kan mentoren støtte eleven sprogligt i praksis og understøtte de strategier, 

som eleven vil få igennem forløbet. 

Praktikvejledere 

Kursus for praktikvejledere ved MSO blev afholdt over 2 dage med ca. 1,5 mdr. mellemrum. 

Indhold i kurset: Hvorfor er dansk så svært? Hvilke forforståelser bringer eleverne med dansk som andet sprog ind 

på skolen og ud i praksis? Hvordan kan elever med dansk som andet sprog hjælpes i praksis? Hvilke redskaber er 

der, og hvordan kan vejlederen støtte eleven bedst mulig gennem praktikforløbet og i den sproglige udvikling. 

Spor 2 – elevrettede aktiviteter 

Individuelt spor 
I det individuelle spor var der en fagprofessionel (an ansat ved SOSU Østjylland med viden og kompetencer inden 
for dansk som andet sprog) der var med eleven 3 timer i praksis hver anden uge. Elevens kommunikation blev 
observeret i praksissituationer og så var der efterfølgende undervisning og vejledning med udgangspunkt i de 
observationer fagpersonen havde gjort sig. Praktikvejlederen deltog i den sidste del af seancen for at kunne 
fastholde og hjælpe eleverne med de udviklingspunkter, som fagpersonen havde påpeget der skulle arbejdes med 
den efterfølgende periode.  

Holdundervisning 
Eleverne samles og har undervisning sammen hver fredag hver fredag i ulige uger på skolen fra 8.15-13.30. 
Eleverne var samlet på små hold af 8 personer, hvor fokus vil være på udtale,  

Evaluering: Kvalitativ måling af sprog før og efter vha. optagelse og transskribering af en 
kommunikationssituation i praksis.  
Kvantitative interviewes/spørgeskemaer med praktikvejleder, nærmeste kollega og elev før og efter.   

Nedenfor ses en oversigt over forløbet med aktiviteterne. 
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Indhold i Rapporten 
Dette er en minirapport, der samler de evalueringer, der er foretaget i sprogstøtteprojektet udført i efteråret 

2021. 

Der er blevet lavet følgende evalueringer: 

• Spørgeskemaundersøgelse kursus frivillige mentorer 

• Spørgeskemaundersøgelse praktikvejledere 

• Fokusgruppeinterview af praktikvejledere om kurset for vejledere 

• Semistruktureret interview af en praktikvejleder om kurset for vejledere 

• Semistrukturede interviews af alle praktikvejlederene om elevernes udbytte af projektet 

• Fokusgruppeinterview med elever om deres udbytte af projektet samt projektets indhold. 

• Kvantitativ afdækning af elevernes udtale progression gennem projektet. 

 

I denne rapport gennemgås evalueringerne i hovedtræk, der vil være en kort opsummering af resultaterne og der 

vil i slutningen komme anbefalinger til det fremadrettede arbejde på baggrund af de erfaringer, der er gjort i 

projektet. 
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Deltagernes evaluering af kursus for frivillige 

mentorer - spørgeskema  
Oktober 2021 

   

Samlet status   

   

   

Hvad har været mest meningsfuldt og lærerigt for dig på kurset?   

• Erfaringsudveksling, konkrete ideer, gode oversigter, forståelse af det at være tosproget og affødte sproglige 

problemer   

• Viden om dansk, ift andre sprog. Vokaler, stød, tryk osv   

• Godt kursus. Meget mere bevidst om sprog forståelsen   

• Jeg er blevet meget inspireret til at blive en bedre mentor, at opbygge en god relation, måske støtte i forbindelse 

med praktikken, at være mere fokuseret på hvordan jeg kan støtte sprogligt mm   

• Det har været et meget inspirerede og lærerigt kursus. Jeg føler mig meget bedre klædt på til, at være mentor for en 

person med anden etnisk baggrund.   

• At møde andre mentorer og få deres historie.   Læring hvor livet er i på skolen og hvordan der underviser   

Hvordan vi som mentorer kan arbejde med vores mentees   

• Fonetik   

• Noget om skolebaggrund og undervisningsmetoder i oprindelseslande   

Sproglige hindringer   

• Det gav god mening at høre om det danske sprog og vanskeligheder i forhold til andre sprog.   

• Godt at finde ud af, hvad der volder problemer.   

• Godt at dele med andre med konkrete eksempler og tips til det fremtidige arbejde. Jeg føler at jeg er bedre rustet.   

   

Hvad ville du gerne have haft mere af på kurset?   

• Alt har været relevant og jeg har fået mine forventninger indfriet   

• ??   

• Alt har været godt. Mit udgangspunkt var ikke stort   

• Savner ikke noget   

• Jeg har været tilfreds og har ikke haft brug for mere end vi har fået.   

• Alt som er relevant for mig som mentor   

• Fonetik   

   

Hvordan var vekslen mellem oplæg og gruppearbejde?   

• Vi var et lille hold med god dynamik og havde derfor ikke gruppearbejde   

• God vekslen ml. oplæg og dialog på klassen   



 

6 
 

• Vi var et lille hold så snakken faldt fint   

• Vi var så få at gruppearbejde ikke føltes relevant   

• Helt fint en god vekselvirkning.   

• God. Dejligt at man kan supplere med hinanden   

• Plenum fungerede fint. Lavt deltagerantal   

• god   

   

Andre kommentarer, ris og ros   

• Behagelig lærer med mange gode in-put - fine gennemgange - relevante oplæg og papirer   

• Meget relevant, godt med udgangspunkt i kultur, relationen m.m.   

• Godt initiativ fint indhold og godt oplæg med John Jørgensen   

• Det har være et duper kursus   

• Jette er en kompetent underviser og hun er god til at formidle sin viden. Derudover var jeg meget begejstret for 

John Jørgensens oplæg.   

• God lærer, dejlig at vi som mentorer kan bruge hinanden.   

• Værdifuldt input   

• Spændende at blive undervist af Jette og John Jørgensen   

Meget informativt og nyttigt.   

   

   

 

Deltagernes evaluering via spørgeskemaundersøgelse af kurset for 

praktikvejledere 
Oktober 2021  

  

  

  

Samlet svarstatus  

  

  

  

I hvor høj grad har kurset været lærerigt for dig?  
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I hvilken grad har du fået konkrete redskaber og viden som du kan bruge i dit arbejde?  

  

  

Hvordan fungerede vekslen mellem oplæg og gruppearbejde?  

• Det har fungeret rigtig godt.  

• Fint  

• Walk'n'talks er altid givende ifht at skabe arrousal når længerevarende debatter bliver for langhårrede  

• Godt  

• Fungerede fint. Har brug for at veksle mellem de to ting, så det bliver praksisnært.  

• Undervisningen passer godt med det vi ser/oplever i praksis. Har fået en god forståelse. Meget spændene og 

relevant. 

• Vi har ikke haft så meget gruppearbejde men det har været ok  

• Det har været godt, fin veksling.  

• Det har været godt.  

• Det har være rigtig fint  

• Godt  

• Det fungerer fint  

• Det fungerede fint  

• Det fungerede rigtig fint for mig, også selv om jeg var med via teams.  

Jeg arbejde selv og kunne desuden lytte til dem der sad tættest på computeren.  

• Dag to var væsentlig bedre en første dag. Dag 1 var meget teknisk. Dag to var der mere erfaringsudveksling og flere 

redskaber  

• Det har været godt, måske kunne man med fordel sidde med nogen fra andre områder, så man i gruppearbejdet 

kunne få udvekslet andres erfaring en fra sit eget område.  
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Hvad var godt ved kurset?  

• At det var meget praksis nært. Og man kunne relatere til eleverne  

• Gode arbejdsredskaber / oplysninger Konkret forståelse for vanskelighederne i/med det danske sprog afhængig af 

hvilket 2.sprog man har.  

På sidste dag fik vi inspiration (hjemmesider), som vil kunne omsættes og gøres brugbare i praksis. 

• Har fået en del aha oplevelser, og redskaber  

• Var godt at første dag var en grundforståelse, hvor imod anden dag var med konkrete redskaber.  

• To udbytterige dage.  

• Debatten på klassen  

• Der har været mange gode ting man kan tage med sig. Stor forståelse af sværhedgraden af det danske sprog. 

Hvordan Jeg bedst hjælper min elev der er ordblind. Jamen bare generelt rigtig godt  

• Ny viden og erfaringsdeling  

• Erfaringsudveksling   

Indblik i udfordringerne  

Livlige underviser  

• Den åbenhed fra andre kursister og erfaringen fra lærerne  

• Viden om det danske sprog ( lidt langtrukken )Værktøj i forhold til app, hjemmeside  

• Der var veksling imellem oplæg og gruppearbejde.  

Jeg har fået konkrete redskaber jeg kan bruge.  

Jeg har fået en større forståelse af tonesprog.  

Man er ikke alene med de udfordringer/frustrationer der opstår omkring de sproglig udfordret elever.  

• Ordblinde - delen  

• Især det med hjemmesider er meget anvendeligt.  

  

Hvad kunne du have ønsket mere af på kurset?  

• Mere at det teoretiske manden underviste 1 dag  

• Eksemplet med hvordan det var at være ordblind fordi en af kursisterne selv er ordblind, gav rigtig god mening.   

• Kunne måske godt være eksempler direkte fra en med ordblind som udfordring.  

• Det svært at sige  

• Ikke rigtig noget  

• Noget mere konkret, tænker at en dag kunne være nok, da jeg har ret meget erfaring som vejleder. Vi har mange 

elever af gange, så der er begrænset tid til den hver enkel elev.  

• Mere tonesprog, det var spændende og lærerigt  

• Oplæring i IntoWords :-)  

  

  

  

Hovedpointer fra fokusgruppeinterview for praktikvejledere om 

vejlederkurset. 
Foretaget oktober 2021 

Der var inviteret 5 til interviewet. 3 deltog, da 2 blev forhindret på dagen.   

Nedenstående er de vigtigste pointer fra interviewet, som kan ses som en uddybning, af den kvantitative 

undersøgelse foretaget umiddelbart efter kursusforløbets afslutning.  
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Interviewet starter med en kort præsentationsrunde.  

Alle 3 vejledere præsenterer sig med stor erfaring indenfor praktikvejledning.  

Pointerne samles her i tre hovedpunkter   

1. Udbytte af kurset  

2. Forslag til ændringer  

3. Gode råd  

  

Udbytte af kurset:  

• Indsigt i elevens forståelse af egen skolegang og hvordan det kan påvirke, hvordan vejledningen skal tage 

hensyn til det  

• Viden om det danske sprog og om lyde på vokalerne.  

• Fået forståelse for hvordan de forskellige nationaliteter og de forskellige dialægter, der kommer med de 

forskellige elevers baggrunde. Fokus på dette har været god viden og mere nuancering i forhold til forståelsen 

af elever med dansk som andet sprog.  

• Jeg er selv to-sproget og kan godt sætte mig ind i hvordan eleverne har det. Jeg har fået redskaber til at 

kunne tale højt om det og kan anerkende eleverne med de forskellige udfordringer de har.  

• Godt at have John (titel) med i processen.  Håber at eleverne får masser af selvtillid.  

• Jeg har fået redskaber jeg kan bruge og som jeg kan holde eleverne fast i, at de kan bruge.  

• Undervisningen i kultur gav god mening og det sammen gjorde brugen af forståelseskontrol.  

• Fået konkrete redskaber i arbejde med eleverne og indsigt i noget af detkultur, ordblinde, platforme og 

redskaber.  

• Kurset har betydning for, hvordan jeg laver nyt introduktionsprogram. Det har givet nye overvejelser og 

opmærksomheder.  

• Fint med indsigt i de ordblindes verden.  

• Dagene har været et godt indblik i den stress, at eleverne kan have og hvordan vi kan anerkende det, så 

er det godt, at kunne vende, det her med andre vejledere.  

• Fin fordeling af grp arbejde, summe oplæg mm.  

Forslag til ændringer  

• Én dag havde været nok. Den første dag var lang. Det om eftermiddagen gik på praktikmålene – og de 

bliver brugt meget hos os i praksis og bruger man praktikhåndbogen får man det foræret, så det var spild af 

tid. Brug for konkrete redskaber.  

• Jeg har brug for lidt teori – og så nogle redskaber til, hvordan man kan arbejde med det i praksis.  

• Det vi havde med John… hvilke udfordringer man, når man kommer med forskellige sprog? Det gav en 

god forståelse, men det blev for nørdet.   

• Der kunne godt være mere styring, så ikke alle kommer frem med eksempler.  

• Vi har ikke brug for at tale med andre om det på et kursus, men vi taler om det i et andet netværk.  

Gode råd:  

• Kan man skelne mellem erfarne og ikke erfarne vejledere? 1 dag til erfarne og 2 dage til de uerfarne?  

• Hvordan kan vi få lavet noget, der skaber sammenhæng. Hvad konkret kan vi gøre if. til den enkelte elev.  

• Vi kan være ”budbringere” ud i praksis.   

• Lægge det ind i vejlederkurset. Det skal være en del af pakken. Så alle er bekendt med det.  

• Kunne tænke mig, at komme med på eleven i praktik på skolen i FVU – skabe en sammenhæng mellem 

FVU og praktik. Det der rykker er at vi får et tættere samarbejde om den enkelte elev.  
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• Der må gerne være fokus efter projektet er stoppet. Se på, hvad 

der skal være hjælp til og et tættere samarbejde.  

 

  
 

 

Hovedpointer fra semistruktureret interview af praktikvejleder 
Foretaget oktober 2021  

Fokusgruppeinterviewet med vejlederne umiddelbart efter endt undervisning pegede på, at der kunne være 

andre perspektiver fra en vejleder med mindre anciennitet end de vejledere, der deltog i 

fokusgruppeinterviewet.  

Vi besluttede derfor at lave et interview med en af de vejledere, der ikke havde været i funktionen så længe, men 

har erfaring for at arbejde med elever med dansk som andet sprog.  

Spørgerammen var den samme som ved fokusgruppeinterviewet.  

Pointerne i tre hovedpunkter ligesom fokusgruppeinterviewet  

1. Udbytte af kurset  

2. Forslag til ændringer  

3. Gode råd  

Udbytte af kurset:  

Overordnet har det været et megaspændende kursus.   

Lært mig at være mere konkret og opmærksom fx på hvordan jeg stiller spørgsmål og laver forståelseskontrol.  

Grundlæggende teori med lyde og nationaliteter gav mening, når det blev hverdagsrelateret, ellers var det meget 

(for) teoretisk, men det gav en god teoretisk baggrundsviden.  

Gav en bedre forståelse for kulturens betydning i samarbejdet med eleverne. Har ikke haft fokus på kulturen, så 

det indblik gav virkeligt et godt fundament og en ny bevidsthed om asymmetri, der kan være mellem vejlederen 

og eleven.   

Det er vigtigt med både udtale og forståelse af ord.  

Jeg blev også mere nysgerrig på, hvad det er min elev arbejder med, når hun er til fredagsundervisning og så 

overveje, hvordan vi kan arbejde med noget af det i hverdagen.  

Jeg er selv ordblind og oplægget om ordblindhed var meget relevant og det gjorde, at jeg lærte meget mere og 

det gav mig AHA oplevelser selv om, at jeg jo godt ved en masse om det i forvejen.   

Generelt kan meget af det jeg lærte bruges ved mange elever – altså det her med at være mere konkret og være 

mere specifik i formuleringer. Det kan man sagtens få mere undervisning i og hvordan støtter vi også de 

ordblinde?  

Forslag til ændringer:  

Der kunne godt have været meget mere erfaringsudveksling – det kunne man godt bruge mere tid på måske 

noget mere gruppearbejde og praksishistorier.  

Jeg har ikke fået direkte/konkrete redskaber. Eller det har jeg, men jeg kunne godt have brugt noget mere  

Jeg kunne godt tænke nu, at vi havde haft endnu mere om, hvad kan jeg bruge i hverdagen udover dansk til SOSU 

og de andre redskaber.  

  

Gode råd:  



 

11 
 

Det er nødvendigt i erfaringsudveksling at der sidder både nye og erfarne 

medlemmer  

Meget relevant, at det bliver en del af vejlederuddannelsen.  

  

Opsamling på semistrukturede interviews af alle praktikvejlederene 

om elevernes udbytte af projektet 
  

Vejlederne oplever, at de har rykket sig lige så meget som eleverne. Den nye viden er meget vigtig, og når de ser 

tilbage på hvordan de tidligere har håndteret elever med sproglige udfordringer.   

Det har givet vejlederne bevidsthed/ opmærksomhed på den sproglige dimension, hvad der er svært og hvorfor 

det er svært samt hvordan de kan ændre praksis for at støtte eleverne.   

Det udtrykker desuden, at det er godt at sprogvejlederen er kommet med ud i praksis, det giver 

sammenhængskraft.  

Det har givet ny viden til vejlederen også, også for at kunne følge op/arbejde videre med eleven sprog i 

hverdagen.   

Det har desuden oplevet det positivt, at “skolen” træder ud i virkeligheden og ser, hvordan sproget fungerer i helt 

konkret i hverdagen og hvor udfordringerne er.  

Emnet er blevet legalt, udtalt og et fælles fokus for både elever og vejledere. Det hjælper alle parter videre.  
 

 

Fokusgruppeinterview af elever om deres udbytte af projektet og om 

projektets elementer 
December 2021  

  

Tilstede 3 elever: 2 elever, der går på 2. skoleperiode SOSU-hjælper, 1 elev, der går på assistentuddannelsen og 

som er ude i 1. Praktikperiode.  

Nedenstående er de vigtigste pointer og udtalelser fra interviewet med de 3 elever.  

   

Pointerne samles her i 6 hovedpunkter    

1. Udbytte af projektet  

2. Ændringen i relationen til borgerne  

3. Ændringen i relationen til vejlederen og kollegaerne  

4. Indholdet i forløbet – det individuelle overfor holdundervisningen  

5. Mundtlighed overfor skriftlighed  

6. Anbefalinger fra eleverne 

  

Udbytte af projektet  

Fantastisk projekt på grund af støtten til sproget. Før projektet var jeg genert. Nu taler jeg mere foran andre. Jeg 

er ikke perfekt på dansk, men jeg mangler stadig hjælp. Har fået mere tro på dig selv og mere selvtillid.  
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Rigtigt godt projekt. Det har været en god hjælp til det daglige sprog med 

borgerne. Min støtteperson (jf. sprogstøtte) har været en rigtigt god hjælp. Jeg er blevet rettet og har fået mere 

selvtillid og tro på, at jeg godt kan. Jeg har tidligere været bange for at sige noget. Jeg fået meget viden om dansk 

kultur sammen med sproget.  

Jeg har lært meget om, hvordan jeg formulerer ord og sætninger. John har været en stor hjælp i forhold til udtale. 

Borgerne kan forstå os bedre. Jeg har stor opbakning fra mine borgere, vejledere og praktiksted. Jeg er blevet 

mere sikker og tør mere.  

Rigtigt godt projekt. Lære at tale langsomt – godt med undervisningen fra John og udtale.   

Godt at have en med i praktikken- det har været en stor hjælp. Jeg er blevet meget mere opmærksom på mit 

sprog og at tale langsomt og tydeligt.  Vi tør lidt mere – der er sket en udvikling. Er blevet mere selvsikker.  

Jeg er blevet mere opmærksom på, at jeg ikke lærer ved lytning, men lærer med øjne og så brugte jeg alt det som 

støttegiveren skrev ned og gik hjem og øvede mig.  

Ændringen i relationen til borgeren  

Jeg kommunikerer meget mere sammen med borgerne. Og jeg fik hjælp fra støttegiveren til at blive rettet med 

sprog og grammatisk.  

Meget opmærksom på at tale langsomt og tydeligt overfor borgerne. Opmærksom på, hvordan jeg skal lægge 

trykket, så jeg udtaler rigtigt. Og at pause også er vigtigt i snakken med borgeren. Kommunikationen er blevet 

bedre og tydeligere med borgerne. Det er vigtigt for at undgå misforståelser og gensidig forståelse. Mine borgere 

hjælper mig også nu til at blive bedre til sprog og opmuntrer mig meget mere. Det er blevet til et samarbejde.  

Jeg har lært en masse nye udtryk – så jeg er begyndt at spørge meget mere, hvis der er noget, jeg ikke forstår.  

Kollegaerne og praktikvejlederen:  

Kollegaerne siger de forstår mig bedre efter jeg er begyndt at tale langsomt. Det betyder meget for mig, at mine 

kollegaer forstår mig – samarbejdet bliver bedre. Og vi er blevet bedre kollegaer.  

Jeg har været meget genert pga. sproget. Men mine kollegaer og vejleder anerkender mig og siger, at jeg bare 

skal fortsætte.  

Mine kollegaer og vejledere har virkeligt støttet mig og mit sprog. Jeg har efter hver gang skullet skrive, hvad jeg 

har lært om i fredagsundervisningen og så har hun hjulpet mig med at rette til.  

Jeg får meget ros. Det har været en stor hjælp at vejlederne ved noget om, hvordan de skal hjælpe os videre.  

Vigtigt med en god kommunikation med praktikvejlederen.  

Indholdet i forløbet – det individuelle over for holdundervisningen:  

Begge dele er vigtige. Jeg har taget sproget med til skolen. Alle de spørgsmål jeg har haft har jeg taget med om 

fredagen.   

Jeg har været meget glad for undervisningen og den synes jeg er det vigtigste. Vejlederne er tit med os og retter 

os, så det hjælper i det daglige.  

I starten synes jeg, at jeg var meget tryg, når støtten var med i praksis for så kunne jeg spørge om hvad som helst. 

Nu føler jeg, at jeg er mere tryg og bruger vejlederen og kollegaerne.  

Klassse-undervisning – har givet mere erfaring fra hinanden – en god støtte og ofte lærer jeg mere fra 

klassekammeraterne.  

Mundtligt overfor Skriftlig  

Det vigtigste er for mig, det mundtlige sprog.  

Det skriftlige sprog er vigtigt. Jeg har nok ordforråd, men skriften er vigtig, så jeg også skriver det rigtigt.  

Både det mundtlige og det skriftlige sprog skal begge have fokus.  

Vigtigt at have fokus på det mundtlige sprog.  
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Jeg arbejder i hjemmeplejen, så jeg arbejder selvstændigt og skal kunne 

dokumentere og skal kunne skrive tydeligt.  

Vigtigt at kunne snakke dybere med borgerne for at kunne få en god relation.  

Anbefalinger fra eleverne 

Samme form som nu.  

Vi vil gerne have at projektet fortsætter.  

Vigtigt at sprogvejlederen er mere med fra starten og at vejlederen har viden om sproget.  

Undervisningen i udtale er vigtig. Der har undervisningen med John været god.  

Undervisning i danske udtryk – ”Ingen ko på isen”, ”så langt så godt” er vigtigt at holde fast i.  

Hvis man skal være i projektet skal man selv være aktiv. Og det er vigtigt, at man også laver noget efter skolen.  

Hvis projektet kunne fortsætte vil jeg blive rigtigt god.  

I praktikken lærer jeg mere om sproget, da jeg skal snakke mere jeg gør, når jeg er i skole.  

I undervisningen skal lærerne også vende sig til, at vi har problemer med sproget for nogen gange går det stærkt. 

Det er svært for mig med de store møder og de store sammenhænge  

  

 Kvantitativ afdækning af elevernes sproglige progression i forhold til 
udtale og kommunikation  
  

Deltagergruppen  
Den samlede deltagergruppe udgjordes af 25 sosu-hjælpere og sosu-assistenter i praktikforløb. Af 
forskellige grunde (sygdom, graviditet og lign.) er kun 21 medtaget, da 4 var forhindret i at deltage i den 
indledende eller afsluttende testseance.  

• Sammensætning med hensyn til køn. Gruppen bestod af 2 mænd og 19 kvinder  
• Sammensætning med hensyn til alder. Aldersmæssig lå deltagerne i intervallet medio 30erne til 
medio 50erne  
• Deltagergruppens sammensætning med hensyn til sprog, kultur, alder og køn  

Gruppen er bredt sammensat og repræsenterer bl.a. følgende:  
Mellemøsten: Sprog: arabisk, kurdisk, farsi  

Nationalitet: Afghanistan, Irak og Iran  
Asien: Sprog: thai, filippinsk, vietnamesisk   

Nationalitet: Thailand, Filippinerne og Vietnam  
Nordafrika: Sprog: somalisk, tsigrinia, amhari  

Nationalitet: Somalia, Eritrea, Ethiopien, Marokko  
Centraleuropa: Sprog: rumænsk  

Nationalitet: Rumænien  
Sydamerika: Sprog: spansk  

Nationalitet: El Salvador  
  
  

Deltest 1 - udtalefærdigheder  
Deltagernes sproglige (mundtlige) kompetence samt den potentielle forbedring af deres mundtlige 
kommunikationskapacitet blev testet ved følgende set-up.  
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Ved projektets start og ved projektets afslutning blev deltagernes 
udtalefærdigheder aftestet således:  

• Ved projektets start blev hver deltager bedt om at oplæse (evt. eftersige) en liste med 20 simple 
sætninger. Sætningerne var korte og indeholdt kun ord, der er rimeligt frekvente i almindelig daglig 
tale  
• Udtalen blev bedømt (vurderet) af to medarbejdere, hvor af den ene (den gennemgående 
medarbejder) er faguddannet fonetiker med betydelig erfaring inden for to-sprogsområdet  
• Udtalen blev bedømt med en firetrins-skala med følgende trin, som omregnes til en kvantitativ 
“fejlpoint-givning”  

Trin 1: Korrekt udtale: 0 fejlpoint  
Trin 2: Mindre afvigelse: 1 fejlpoint  
Trin 3: Større afvigelse: 2 fejlpoint  
Trin 4: Helt afvigende: 3 fejlpoint  

  
Hver enkelt deltager blev bedt om, at gentage testsætningen 2-4 gange for at undgå tilfældige fejl.  
Bedømmelsen af den konkrete udtale blev afstemt mellem de to testere. Den samlede testseance 
varede fra 30 til 50 minutter og hele testseancen blev optaget ved hjælp af en ipad, der var tilsluttet en 
semiprofessionel mikrofon.  
Ud over en aftestning af de 20 udvalgte ytringer/sætninger omfattede testseancen tillige en mere fri 
samtale på baggrund af givne emner. Ved projektstart var emnerne “fortæl om hvorfor du har valgt en 
sosu-uddannelse" og “fortæl om hvad du laver i din fritid”.   
Ved projektafslutningen tog samtalen udgangspunkt i en interviewguide, som primært omhandlede 
elevens oplevelse af projektforløbet.  
Formålet med denne samtale var primært at skaffe data til at vurdere og bedømme andre elementer af 
elevens tale end enkeltlyde. Disse elementer udgøres af blandt andet taletempo, pauseplacering, den 
nødvendige grammatiske struktur for at sikre forståelsen, en hensigtsmæssig semantisk strukturering af 
udsagnene og deres rækkefølge. Færdighederne på disse områder vurderedes af projektmedarbejderne 
ved primært at tage udgangspunkt i, om kommunikationen lykkedes eller ikke lykkedes for 
projektdeltageren.  
  

Overvejelser i relation til etablering af listen med 20 testsætninger  
Der blev lagt vægt på at testordet indgår i en autentisk og meningsfuld sammenhæng og ligeledes at 
testordet har stærktryk i sætningen. Der valgtes følgende lyde, som repræsentation for om 
testpersonen mestrer dansk udtale:  
[i] som i ‘Line’  
[æ] som i ‘hæle’  
[a] som i ‘hale’  
[y] som i ‘lyse’  
[ø] som i ‘skynde’  
[ö] som i ‘grønne’  
[u] som i ‘husene’  
[o] som i ‘skole’  
Blandt konsonanterne valgtes:  
[blødt d] som i ‘badevægt’  
[ng] som i ‘længe’ samt ‘Inge’  



 

15 
 

[r] som i ‘rev’  
Ligeledes to komplekse konsonantgrupper:  
[str] som i ‘strakte’  
[spr] som i ‘sprang’  
Herudover valgtes to ord med l-forbindelser som erfaringsmæssigt volder særlige problemer for asiater 
nemlig ‘helt’ og ‘lille’. Tillige valgtes to ord med [v] og [f] nemlig ‘væltede’ og ‘fiskede’, som 
erfaringsmæssigt volder særlige problemer for især somaliere. Generelt er det forventeligt, at der er 
større problemer med vokaler end konsonanter.  
  

Resultater af deltest 1  
Ved at sammenholde summen af fejlpoint ved projektets start med summen af fejlpoint ved projektets 
slutning gives et billede af ændringerne i projektforløbet.  
Ved projektstart konstateredes: 291 fejlpoint  
Ved projektafslutning konstateredes: 148 fejlpoint  
Som sum af alle 21 deltagerelever. Dette giver i gennemsnit pr. Deltager.  
Ved projektstart: 13,9 fejlpoint  
Ved projektafslutning: 7 fejlpoint  
Eller sagt med andre ord - antallet af udtalefejl er blevet halveret i løbet af projektet.  
Der er imidlertid stor variation mellem de enkelte deltagere. Således har eksempelvis elev R 25 fejlpoint 
ved start, men kun 8 ved projektafslutning - altså en forskel på 17 fejlpoint. Derimod har eksempelvis 
elev T 10 fejlpoint ved start og 8 ved afslutning - altså en forskel på kun 2 fejlpoint.  
I figur 1 sammenholdes alle værdierne ved start (de med o-markeret værdier) med værdierne ved 
projektafslutning (de med x-markeret værdier).   
Af figur 2 fremgår alene værdierne for de enkelte elever ved start.  
Af figur 3 fremgår alene værdierne for de enkelte elever ved projektafslutning.  
Næppe overraskende er der stor forskel på hvor mange fejlpoint hver enkelt lyd er årsag til. Således 
forårsager den første vokal i ‘grønne’ 33 fejlpoint blandt deltagerne ved projektstart, hvor i mod første 
vokal i ‘husene’ kun forårsager 7 fejlpoint. Ved projektafslutning er ‘grønne’ reduceret til 18 fejlpoint og 
‘husene’ er reduceret til 5 fejlpoint. Det kan således konstateres, at i dette projekt bliver de sværeste lyd 
(dem der har flest fejlpoint) forbedret mere end de lyde, som ikke umiddelbart ikke er så vanskelige at 
udtale (dem med færrest fejlpoint).  
Konkluderende kan det på baggrund af resultaterne fra deltest 1 konstateres:  

• Det er lykkedes at reducere deltagernes udtalefejl markant fra gennemsnit 13,9 til 7   
• Alle deltagerne fik forbedret sin udtale (kun 1 undtagelse, tilskrives tilfældigheder)  
• Markant individuel forskel i både fejlniveau og forbedringsniveau  

  

Deltest 2 - kommunikationsfærdigheder  
Denne del af testen bygger på en dialog mellem eleven og de to testere. I dialogen ved projektstart var 
det overordnede emne elevens overvejelser omkring af selve valget af SOSU-uddannelsen. I dialogen 
ved projektafslutningen var emnet overordnet elevens overvejelser over selve projektforløbet og dets 
indhold. I sagens natur er det i denne relation ikke muligt, at kvantificere de ændringer, der skete i 
projektforløbet på samme måde som i deltest 1. Ved deltest 2 er der i højere grad tale om iagttagelser 
og spørgen ind til, hvordan eleven oplever (har oplevet) relevante kommunikationssituationer. Elevens 
oplevelse af ændringerne illustreres ved autentiske elevcitater fra dialogen ved projektafslutning. De 
aspekter af kommunikationen, der er blevet analyseret nøjere har blandt andet været følgende:  
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I - Offensiv vs defensiv kommunikationstilgang  
Ved defensiv kommunikationstilgang vil eleven afvente at modparten starter en samtale. Eleven vil være 
passiv langt hen ad vejen og kun svare med korte sætninger (evt. kun ja eller nej), hvis hun bliver 
tvunget til det. Eleven vælger ikke indhold og retning på samtalen og undlader ofte direkte øjenkontakt.  
Ved offensiv tilgang er det eleven selv, der tager initiativ og bestemmer indhold og retning - også i 
tilfælde af at indholdet er indholdslet og primært relationsskabende.   
I projektet har vi konstateret en lang række tilfælde, hvor eleven er gået fra en defensiv til en offensiv 
tilgang. Følgende elevcitater illustrerer elevens egen forståelse af problemet, fx   
elev R  
“før blev jeg lidt i tvivl og sagde ikke noget. Nu prøver jeg bare”.   
Ligeledes elev S   
“dengang var jeg nervøs. Jeg var bange for at sige forkert. Nu snakker jeg bare”.  
  

II - Taletempo og tydelighed  
Det vides med sikkerhed, at øget taletempo altid medfører reduceret forståelighed hos den lyttende. 
Dette forhold bliver yderligere forstærket, når den lyttende er et ældre menneske undertiden med 
reduceret kognitiv kapacitet. Nedsat hørelse gør kun problematikken endnu mere prekær. Skulle der 
oven i dette yderligere være tale om en eller anden grad af demens hos den lyttende er der tale om en 
akkumulering af kommunikationshæmmende faktorer.  
Et forceret taletempo giver ganske enkelt ikke hjernen tid nok til at percipere og identificere det enkelte 
ord i talestrømmen. Derfor er reduceret taletempo og tydelighed (forstået som præcis artikulation og 
rimelig stemmestyrke) et must, når der skal kommunikeres med ældre mennesker.  
I projektet er der blevet arbejdet målrettet med både taletempo og tydelighed. Alle deltagerne i 
projektet er blevet opmærksomme på netop disse to fænomener. Fx   
elev D   
“jeg er blevet opmærksom på min udtale og rytme. Måske snakker jeg lidt for hurtigt og så forstår de 
mig ikke. Nu snakker jeg langsomt”.   
Elev A   
“det er bedre, hvis jeg ikke snakker hurtigt. Jeg skal snakke langsomt og tydeligt”.   
Elev M   
“borgere vil gerne have jeg snakker langsomt. Det prøver jeg at gøre noget ved”  
  

III - Tryghed vs utryghed ved dansk sprog  
Mange tosprogede er ikke trygge ved at bruge det danske sprog. De er bange for ikke at blive forstået 
eller endnu værre at blive direkte misforstået.  
Det er slemt ikke at kunne sige det man mener, men det er endnu værre at have mistanke om at 
modtageren forstår noget helt andet, end det man selv tror. Løsningen på dette problem er ikke at tale 
mindre, men derimod at tale mere. Det har en hel del af eleverne forstået. Fx  
Elev S  
“jeg var bange for at sige forkert. Nu går det meget bedre og så snakker jeg meget nu”  
Elev K  
“nu er jeg ikke bange for at snakke. Jeg er bedre til at forklare mine kolleger, hvad jeg mener”  
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IV - Sprogbevidshed, relationsetablering  
Sproget har flere andre funktioner end at udveksle relevante informationer. Oftest er samtalens indhold 
det væsentligste - man siger noget fordi man har noget væsentligt og betydningsfuldt at sige. Der er dog 
også en anden funktion af sproget. Sproget kan bruges til at etablere en relation mellem dem der taler 
sammen. Her er det ikke indholdet der har betydning, men derimod selve kommunikationssituationen, 
der skaber en relation parterne imellem. Du og din samtalepartner har noget tilfælles - nemlig selve 
samtalen.   
Sproget anskuet på denne måde har en stor betydning især inden for plejesektoren, hvor netop 
relationer har en ganske særlig værdi.  
Projekteleverne er blevet opmærksomme på denne funktion af sproget, fx  
Elev K  
“jeg har øjenkontakt og snakker langsomt, nu er jeg ikke bange for at snakke”  
  

 V - Sprogbevidsthed, forståelseskontrol  

Når man skal lære at begå sig med et helt nyt sprog, er der mange muligheder for fejl og misforståelser. 
Et problem er at tillære sig de mange nye og fremmede ord. Et andet problem er at forstå ordene og 
sætte dem ind i en ny og anderledes kulturel sammenhæng. Sandsynligheden for at ramme ved siden af 
er stor. Derfor er det vigtigt at råde over et kontrolværktøj - altså at tjekke om man selv og 
samtalepartneren nu også forstår det samme ved det sagte. Her kan sproget selv tilbyde hjælp til at 
sikre at alle forstår det samme. Også dette har de fleste elever lært i projektet, fx  
Elev A  
“jeg skal også spørge, forstår du hvad jeg siger og hun siger ja eller nej”  
Elev O  
“tit spørger jeg om de har forstået og så gentager jeg. Så er jeg sikker på de har forstået”  
  

Resultater af deltest 2   
I den afsluttende dialog demonstrerer eleverne på overbevisende måde en mere sikker og succesfuld 
kommunikationskapacitet. Deres sprogbevidsthed er øget væsentligt og især er deres tale blevet 
tydeligere og langsommere.   

  

Samlet resultat af den sproglige afdækning  
I løbet af projektet er det lykkedes at forbedre deltagernes udtale markant. Elevernes fejlscore er blevet 
halveret i løbet af projektet.   

• Fra 13,9 fejlpoint til 7 fejlpoint i gennemsnit  
Tillige er elevernes sprogbevidsthed øget væsentligt under projektforløbet, således at  

• Eleverne nu er i stand til selv at formulere betydningen af helt centrale elementer ved 
kommunikationen  
• De er nu opmærksomme på hvad og hvordan de kan forbedre deres tale for at facilitere 
forståelsen hos den lyttende, hvad enten det er en borger eller en kollega  
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Kvantitative data for 21 personer med et repræsentativt udsnit af forskellige sproggrupper  
  
Ved projekt start: 291 fejlpoint. 13,9 fejl gennemsnit.   
Ved projekt 148 fejlpoint. 7 fejl i gennemsnit.  
Alvorligheden af fejl er inkluderet i udregningen af fejlpoint  
  
  
Deltageres største problemer:   
Talehastighed  
vokaler, rundede vokaler eks. Grønne.   
l/n for asiatere.   
v/f - somali  
Ikke store problemer med konsonanter.   
Nogle af eleverne er gået fra at være kommunikations defensive til nu kommunikations offensive.   
  

Overordnet evaluering af projektet 
Eleverne har ved deres deltagelse i projektet opnået en sproglig progression. De er blevet mere opmærksomme 

på, hvordan de kan forbedre deres udtale for at blive bedre forstået af den, der lytter. 

De giver desuden udtryk for at trives bedre, da de overordnet set har fået en anden relation til deres 

praktikvejledere og kollegaer. De tør meget mere og tager, i højere grad, selv initiativ til samtale både hos 

borgere, vejledere og kollegaer. Eleverne har fået et puf i ryggen til det videre arbejde – og et selvtillidsboost.  

 

Evalueringen viser, at praktikvejlederne har forskellige forudsætninger og erfaringer med arbejdet med elever 

med dansk som andet sprog og dette kommer til udtryk ved, at der er lidt variation i behovet og ønsket til 

kompetenceudviklingen.  

Vejledere og frivillige mentorer har alle fået gode redskaber og indsigter i arbejdet med elever med dansk som 

andet sprog. Denne viden har de sat i anvendelse i det daglige arbejde med eleverne og har givet mulighed for at 

vejlederne har kunne støtte op om elevernes sproglige udvikling lige såvel som den faglige og eleverne udtrykker, 

at det er noget af det, der har haft stor betydning i projektet. 

Vejlederne udtrykker desuden stor tilfredshed med det samarbejde, der har været med fagpersonerne ude i 

praksis, og at den sparring har betydet, at de har kunnet støtte deres elever målrettet uge for uge. 

Fagperson der var med i praksis og har observeret eleverne i samspillet med borgere, vejledere og kollegaer. 

Dette har haft stor betydning for særligt eleverne og deres måde at finde sig til rette i, hvordan de arbejder aktivt 

med at forbedre deres sprog og til at hjælpe eleverne med at oversætte og få øje på de kulturelle koder, der 

hersker på en arbejdsplads.  

Projektet har desuden fremmet sammenhængskraften mellem skole og praktik.  
Det har givet eleverne (og vejlederne) en sproglig opmærksomhed og en viden om, hvordan de kan forbedre sig, 
selv om det ikke er et “kvikfix”, som løser alle problemer. Agenterne omkring elevens uddannelse både i skole og 
praktik, er blevet mere bevidste om, hvad skolen kan og hvad praksis kan, og hvordan man bedre understøtter 
hinanden i det samarbejde.  
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Deltagerne i projektet både elever, praktikvejledere, frivillige mentorer og de fagpersoner, der har været 

involveret i projektet udtrykker begejstring over projektets form og projektets resultater. 

Anbefalinger: 
Overordnet set er anbefalingerne, at projektet fortsætter i den nuværende form – med små justeringer. Da det 

helt sikkert er både relevant og hensigtsmæssigt og kan være med til at kvalificere og fastholde en elevgruppe, 

der ofte har haft problemer med at gennemføre uddannelsen samt gøre dem til mere kvalificerede og 

kompetente medarbejdere og kolleger.  

 

Til kompetenceudvikling: 

Frivillig mentorkorps 

Det frivillige mentorkorps skal løbende have vedligeholdt de opnåede kompetencer og skal løbende have dansk 

som andet sprog på som et tema på de fællesmøder, hvor fagpersoner fra skolen deltager. 

Praktikvejledere: 

Det er afgørende at praktikvejlederne har viden om og redskaber til, hvordan de hjælper og støtter elever med 

dansk som andet sprog, da det har stor betydning for deres sproglige progression i praksis. 

Kurserne skal være jord- og praksisnære, med konkrete arbejdsredskaber og tage udgangspunkt i deltagernes 

erfaringer som skal sættes i spil.  

Fast tilbud på SOSU-skolen med en, der støtter op omkring eleven og de opgaver vejlederen giver eleven, så 

eleven ikke står alene. Det er med til at fastholde elever.  

At den udviklede pjece til praktikvejlederne bliver udleveret og anvendt af både vejledere og andet personale i 

praksis. Link til pjecen: kortlink.dk/2eev6 

Kan dette kursus blive en del af praktikvejlederkurset? Det peger vejlederne på vil give rigtig god mening. 

 Elevrettede aktiviteter 
Der er brug for både den individuelle del og holdundervisningen, da begge dele bidrager til den sproglige 

progression ved eleverne.  

Det er vigtigt at fagpersonerne/sprogvejlederen er med i starten af praktikken for at give det sproglige fokus og 

give eleven den tryghed til at kunne afprøve sproglige handlinger uden at føle sig vurderet. 

Styrke dialogen med praktikvejlederen og skolen i forhold til, holdundervisningen om fredagen, da det også giver 

vejlederne mulighed for at støtte op om, de ting, der er blevet arbejdet med der. 

Det kan være hensigtsmæssigt, hvis eleverne får borgere, de kan tale med dansk med. Det kan også styrke 

relationen til borgeren, så det bliver et fælles projekt med at arbejde med sproget.   

 

Andet 
Noget, der også er kommet frem i undersøgelsen er, at der er brug for, at praktikvejlederne også har viden om 

dyslektikere og dysleksi, da de også har mange af de her elever i praksis. 

 Der er brug for træning i skriftlige observationer OGSÅ på skolen, for det er også noget, de har svært ved når de 

kommer ud i praksis.   

http://kortlink.dk/2eev6
https://sosuoj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ojmps_sosuoj_dk/ER8IS_J68hlHm41eyIix9WQBrP4XmVxzDSml_gG_WTVDhQ?e=GQT39J
https://sosuoj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ojmps_sosuoj_dk/ER8IS_J68hlHm41eyIix9WQBrP4XmVxzDSml_gG_WTVDhQ?e=GQT39J
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Evalueringen viser desuden, at der er brug for at der også på skolen sker en 

kompetenceudvikling blandt skolens fagundervisere, da eleverne her ikke får mulighed for at ”komme til orde” og 

at det går for stærkt for eleverne dansk som andet sprog. 

 

 


