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Lidt om mig … 

læs gerne om mig på bloggen 
elinamaslo.com og YouTube ”Sprogpædagogik for alle” 

”Det har bare været så nemt for mig at lære dansk. Læreren sagde, at efter vi havde lært, hvordan
de første 500 ord skulle udtales, ville vi være i stand til at gætte os frem til resten. Og 500 ord var
faktisk ikke så mange. Bare tænk, at når man har lært at tælle til 100, så har man allerede lært en
femtedel af de 500 ord” (Maslo, 2011).

https://elinamaslo.com/2021/04/09/et-eksempel-pa-arbejde-med-ordforrad/
https://www.youtube.com/channel/UCUmbREdZXnQL1dUuDs_Oacg/videos


Resumé 



Indhold



baggrund



baggrund – ansættelse som adjunktvikar til 
en konkret opgave

Fælles om fremragende undervisning!



Viden og færdigheder

V I D E N S M Å L – D E N  S T U D E R E N D E  H A R  V I D E N  O M : FÆ R D I G H E D S M Å L – D E N  S T U D E R E N D E  K A N :



Et bæredygtigt modul

Studie-
produkt 1

Studie-
produkt 2

Studie-
produkt 3

Eksamens-
opgave

Analyse og redidaktisering af undervisning



Udfordringer 



teori og 
model



Sprog er alle de lingvistiske og ikke lingvistiske(fx semiotiske) 

aktiviteter, som finder sted i mennesker og imellem mennesker i de 

fysiske, sociale, personlige, kulturelle og historiske verdener, som de 

lever i (van Lier, 2004) 

Holmen, 2006: en del af deres [flersprogede børns]

omverdensforståelse er knyttet til et andet sprog. 

Vi forstår verden ved hjælp af 
sprog



The learner and the environment

Active engagement in meaningful
activities



Ecological, semiotic and socio-cultural



We believe, that spatial ecological 
perspective has lots to give us. If we 
see the world – and our schools - as 
“situated, holistic, networked, 
mediated, and ecological, thus 
with diverse conditions, resources, 
and participants” (Canagarajah, 
2018, 33), we may find the way 
towards more sustainable school.
This way may not be linear.

1

2

at lære noget som 
man kan bruge 

fremadrettet



Leo van Lier 
The AAA-curriculum



autenticitet

autonomi

sproglig 
opmærksomhed

adgang til 
sprog

engagement

ejerskab

sproglæring
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I klasseværelset og uden for klasseværelset

Awareness: at vide, hvor man er på vej hen og 
hvorfor 
adgang til sprog og sprogbrug
kvalitet af affordances
sproglig stilladsering
opmærksomhed på sprog og sprogbrug

Autonomy: at have mulighed for at vælge, 
men også at have ansvar for sin egen og sine 
medrejsendes rejse
agency
at få lov til at gøre selv
medbestemmelse
viden om sproglæring

Autenticity: engagement og interesse, 
relevante erfaringer fra hverdagslivet 
det skal give mening for den enkelte
behov
interesse
autentisk samtale



Multidimensionelt flersproget curriculum

Vi lærer når vi kan forbinde det 
nye med det vi allerede ved

Vi lærer når vi aktivt engagerer
os meningsfulde aktiviteter

Vi lærer når vi kan skabe mening
ud fra vores omgivelser

At skabe rum for sproglige og
kulturelle ressourcer

At tilbyde kvalitative affordances

At skabe rum for aktiv
engagement i meningsfulde

aktiviteter

At skabe rum for refleksion om 
sprog og læring

Vi lærer når vi reflekterer over 
vores erfaringer

planlægge

lade åben

awareness

autonomi

autenticitet

Vi ved om (sprog)læring Pædagogiske implikationer

engagement

ejerskab
planlægge

planlægge

planlægge

lade åben

lade åben

lade åben



4 didaktiske designs 
med eksempler, 
udfordringer og  
dilemmaer



Formål med analysen 



4 didaktiske designs

E 2019

Emner       refleksioner      praksis 

F 2020
Nødvendige kompetencer

fælles plan

E 2020
Laboratoriearbejde        

vælg en tekst til din analyse

F 2021
Praksis       refleksioner/analyse       

forbedret praksis     



1. didaktiske design

E 2019

Emner       refleksioner      praksis 

Fokus:

- kritisk tilgang til modulets emner 

- diskussion af aktuelle emner

- arbejde med holdninger

- refleksion over praksis

- analyse af praksis (cases)

- udvikling af fremtidig praksis

Udfordringer:

- få studerende har praksiserfaringer 

- svært at koble sig på praktik

- eksamensopgaver levede ikke helt op 

til censorernes forventninger

2. semester 



2. didaktiske design

F 2020
Nødvendige kompetencer

fælles plan

Fokus:

- fælles planlægning med 

udgangspunkt i nødvendige 

kompetencer

- analyse af praksis (cases)

- udvikling af praksis (afprøve aktiviteter)

Udfordringer:

- at planlægge sammen med 

studerende var for stor en mundfuld 

og for en abstrakt en opgave

- engagement kunne ikke 

vedligeholdes over hele semestret

Du skal bruge 
modulet til … 

Du kan opnå 
det ved …

7. semester



Opgaven til planlægning af modulet

Hvad skal elever kunne?
Hvad skal du som faglærer kunne?



Plan for modulet - sammen 



Idrætslærer 



Historielærer 



Lærer i madkundskab



Engagement forsvinder med tiden 



3. didaktiske design

E 2020
Laboratoriearbejde        

vælg selv tekst til din analyse

Fokus:

- underviseren planlægger med 

udgangspunkt i problemorientering 

(PBL)

- analyse af forskelligartet praksis 

- studerende vælger selv tekster til 

analyse

Udfordringer:

- studerende vil ikke tænke selv

- studerende er ikke vant til at vælge 

tekster til bestemte formål

- studerende har ikke tid til at studere

- ekstra udfordring - polycom

Kræver 
mulighed for 

dialog og god 
studieteknik



Tankerne bag laboratoriepædagogikken

Modellen er 
udviklet af 
DSA gruppen 
på 
Københavns 
Professions-
højskole



Problem – tid og lyst til at tænke og fordybe 
sig mangler…



Eksempel: Butikkens indhold til en opgave



4. didaktiske design

F 2021
Praksis       refleksioner/analyse       

forbedret praksis     

Fokus:

- at skabe reelt behov for studiearbejde 

igennem opgaver, der kræver viden, 

kompetencer og færdigheder som modulet 

beskæftiger sig med

- at stille en opgave, som kræver fordybelse

- at give plads til differentiering – opgaven kan 

løses på forskellige niveauer 

Udfordringer:

- studerende vil ikke fordybe sig – vi læser kun 

det der bliver krævet, og gør det ikke når 

opgaven kan løses overfladisk

- studerende har ikke tid til at studere

Kræver at de 
studerende 

kan få øje på 
relevans



Et eksempel: at fremlægge en analyse

Har den 
studerende 

ikke tid?

Er kvaliteten af 
fremlæggelserne 

dårlig?

Forstår de 
studerende ikke 

formålet med 
fremlæggelserne?



4 didaktiske designs

E 2019

Emner       refleksioner      praksis 

F 2020
Nødvendige kompetencer

fælles plan

E 2020
Laboratoriearbejde        

vælg en tekst til din analyse

F 2021
Praksis       refleksioner/analyse       

forbedret praksis     

TID STED

INTERAKTION



Hvad har jeg 
lært?



Fri skriftlig 
opgave med 
analyse og 
redidakti-

sering



Hvad har jeg lært?



Tænk undervisning som en rytme 



Create the transformative 
learning spaces full of 
potential meanings that 
make sense for learners to 
work with in their own 
way and engage in 
meaningful activities, ask 
questions you desire an 
answer to.

Hvad kan vi 
gøre ?



4 didaktiske designs

E 2019

Emner       refleksioner      praksis 

F 2020
Nødvendige kompetencer

fælles plan

E 2020
Laboratoriearbejde        

vælg en tekst til din analyse

F 2021
Praksis       refleksioner/analyse       

forbedret praksis     

TID STED

INTERAKTION

Ligeværdig samtale, 
informationsudveksling

Meningsfuld samspil 
mellem stederne Mængde og rytme



4 didaktiske designs

E 2019

Emner       refleksioner      praksis 

F 2020
Nødvendige kompetencer

fælles plan

E 2020
Laboratoriearbejde        

vælg en tekst til din analyse

F 2021
Praksis       refleksioner/analyse       

forbedret praksis     

TID STED

INTERAKTION

Ligeværdig samtale, 
informationsudveksling

Meningsfuld samspil 
mellem stederne Mængde og rytme

Disse dimensioner 
skal italesættes i 

samtaler om 
undervisning



Store spørgsmål – fremragende 
undervisning er noget vi skaber sammen

Vær med til at 
skabe en fremtid 

som vi ønsker den


