
 

 

 

11. november 2017 

 

 

Tosprogede og sprogfokuseret 

fagundervisning for AMU-faglærere 

 

Er du AMU-faglærer, der i din undervisning møder kursister med dansk som 

andetsprog og andre kursister med svage sproglige forudsætninger? Har du 

brug for inspiration, nye værktøjer og metoder, som inkluderer disse kursister? 

Så er dette kursus noget for dig. 

 

At lære et fagområde at kende er også at tilegne sig et fagsprog. For at kursisterne kan forstå og 

anvende fagsproget, skal de beherske et bredt og nuanceret hverdagssprog og mange såkaldte 

”gråzoneord”. Kursister, der ikke har disse kompetencer, har ofte vanskeligt ved at læse 

fagteksterne og forstå instruktioner. Det er disse udfordringer, som vil blive adresseret på kurset, 

der er arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

 

På kursusdagen vil der blive arbejdet med:  

 

 Viden om gråzonesprog og ordforrådets betydning for forståelse (fagord, før-faglige ord og 

kendskab til teksttyper). 

 Metoder og egnede it-programmer til at arbejde med sproget. 

 Valg af egnede metoder og værktøjer i forhold til egen undervisning. 

 Tilpasning af undervisningsmaterialer til kursistgruppen. 

 

Målgruppe:  

Faglærere i AMU, der har undervisning, hvor der deltager kursister med dansk som andetsprog - 

enten på ’rene’ hold eller ’blandede’ hold. Det anbefales, at flere undervisere fra samme skole og 

måske samme fagområde deltager, så I sammen kan implementere de nye værktøjer og metoder i 

jeres undervisning.  

 

NB: Medbring eksempler på materialer og opgaver fra din undervisning, som kursisterne finder 

vanskelige, og som du gerne vil arbejde med.  

 



 
 

Tidspunkt og sted:  

 

 Dato:  28. november i Århus 

Tid:  kl. 9.00 - 16.30 (morgenmad fra kl. 9.00-9.30) 

Sted: Aarhus Business College/Kurser og efteruddannelse, Sønderhøj 28, 8260 Viby J. 

 

 Dato:  30. november i København 

Tid:  kl. 9.00 - 16.30 (morgenmad fra kl. 9.00-9.30) 

Sted:  Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K 

 

Pris: 200 kr. pr. deltager – faktura udsendes efter tilmelding.   

 

Tilmelding:  

Du tilmelder dig kurset på følgende side – tilmeldingsfrist 10. november 2017:  

https://da.surveymonkey.com/r/FYXRKH6 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anna Raundahl på 

anna.raundahl@stukuvm.dk eller tlf.: 3392 5439. 

 

Undervisere: 

 

Birgit Faber:  

Birgit er ansat ved Aarhus Business College, hvor hun fungerer som læsevejleder 

og underviser i dansk og samfundsfag samt FVU-læsning. Derudover er hun 

tilknyttet Center for faglig læsning og skrivning og Det Nationale Videncenter for e-

læring (@ventures) som konsulent. Birgit har været med til at udvikle den 

Nationale test til sprogscreening af EUD-elever, og hun har været koordinator og 

kursusholder på Undervisningsministeriets indsats ”Den sproglige dimension - 

gråzonesprog”, der tog form af en række kurser, afholdt som action learning forløb med faglærere 

og læsevejledere på en række erhvervsskoler. Birgit har sammen med Mads Vesterager Madsen 

udgivet publikationen ”Digital faglig læsning” (Center for faglig læsning, 2017). Derudover er hun 

bl.a. medforfatter på ”Faglig læsning i erhvervsuddannelserne” (Dansklærerforeningens forlag, 

2012) og ”Lær dit fagsprog – Dansk i brug serien” (Dansklærerforeningens forlag, 2009). 

 

 

Mads Vesterager Madsen: 

Mads er ansat ved Aarhus Business College, hvor han fungerer som pædagogisk 

konsulent, læsevejleder og underviser i dansk og it samt FVU-læsning. Derudover 

er han tilknyttet Center for faglig læsning og skrivning og Det Nationale 

Videncenter for e-læring (@ventures) som konsulent. Mads har været med til at 

udvikle den Nationale test til sprogscreening af EUD-elever, og han har været 

koordinator og kursusholder på Undervisningsministeriets indsats ”Den sproglige 

dimension - gråzonesprog”, der tog form af en række kurser, afholdt som action learning forløb 

med faglærere og læsevejledere på en række erhvervsskoler. Mads har sammen med Birgit Faber 

udgivet publikationen ”Digital faglig læsning” (Center for faglig læsning, 2017). 
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