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MASTERPROJEKT 



EMNEBEGRUNDELSE 

• I vores arbejde har vi mødt mange kursister, der er 

påvirkede af traumer. Vi har derudover deltaget i 

diverse kurser vedr. rehabilitering af traumatiserede 

flygtninge og generel traumepsykologi 

 

• Vi havde derfor lyst til med udgangspunkt i 

traumepsykologien at undersøge, hvordan man 

kan optimere disse kursisters læringsbetingelser og 

dermed deres sprogtilegnelsesmuligheder 

 



PROBLEMFORMULERING 

• Udgør de traumatiserede kursister, vi møder til 
dagligt en særlig gruppe med en bestemt måde at 
tilegne sig viden på?  

 

• Er deres evner og muligheder for sprogtilegnelse 
begrænsede i forhold til de andre kursister, vi møder 
på sprogcentrene?  

 

• Hvilke muligheder findes der i klasseværelset for at 
skabe en kontekst, hvor den traumatiserede lørner 
kan udvikle sit andetsprog? 

 



BEGRÆNSNINGER 

• Ganske få undersøgelser beskæftiger sig med dette 

emne 

 

• Traumatisering vs. andre årsager til langsom 

sprogtilegnelse 

 

• Observatørens tilstedeværelse – forandring af 

rummet 

 

• Begrænset observationsperiode 

 



PTSD 

PTSD defineres som: 

 

”En tilstand, der opstår som forsinket eller langvarig 

reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation, 

af kortere eller længere varighed, af en exceptionelt 

truende eller katastrofeagtig natur, som vil medføre 

kraftig påvirkning hos praktisk talt enhver.” 

 

(WHOs klassifikations- og diagnosekriterier) 

 

 



SYMPTOMER 

• Hyperarousal, fx søvnproblemer, vredesudbrud og 
koncentrationsvanskeligheder 

 

• Genoplevelsesfænomener, fx flashbacks og intenst 
psykisk stress og fysiologisk reaktion ved oplevelse af 
begivenheder der ”ligner” 

 

• Undgåelsesreaktioner, fx undgå aktiviteter eller 
situationer, som har med traumet at gøre, men 
også en generel tilbagetrækning og manglende 
interesse for vigtige begivenheder i ens liv 



SPROG- OG LÆRINGSSYN 

• Sprog som redskab til kommunikation/interaktion 

 

• Sprog som redskab til at skabe sociale relationer 

 

• Behovet for at kommunikere med omgivelserne 

driver læringen fremad – læring sker gennem 

interaktion 

 

• I undervisningen skal gruppens ressourcer udnyttes, 

til at hjælpe den enkelte at udvikle sig sprogligt 

 



KLASSERUMSOBSERVATIONER 

• Forholdet mellem undervisning og læring 

 

• Observation som metode til didaktisk udvikling:  

 en underviser udvikler sig ikke kun gennem ny 
 viden og information om traumepsykologi på den 
 ene side og undervisning på det anden, men også 
 ved at få nye ideer i lyset af tidligere erfaringer, 
 omsætte disse ift. sit sprog- og læringssyn og 
 revurdere gamle antagelser på baggrund af de 
 nye oplysninger.  

 

• Interaktion som fokusområde 

 



RESULTATER 

• Underviserne har et stort kendskab til kursisternes 
udfordringer, men har vanskeligere ved at drage 
de didaktiske konsekvenser af disse 

 

• Undervisningen foregår ofte i traditionel IRF-struktur, 
hvor læreren på forhånd kender svaret. Men 
fremmer eller hæmmer denne struktur kursisternes 
muligheder for sprogtilegnelse? 

 

• Konteksten er af stor betydning for kursisternes 
deltagelsesgrad 

 



DIDAKTISKE MULIGHEDER 

• Emnevalg: Skal vi tale om ”det” eller ej?  

 

• Inddragelse af modersmål og fortællinger fra 

fortiden 

 

• Brug af krop og sanser 

 

• Gruppens dynamik som en styrke både i 

sprogtilegnelsen – men også i traumehelingen 

generelt 

 

 



KONKLUSIONER 

• Ingen grund til at skelne de traumatiserede lørnere 
fra de øvrige lørnere, når man udelukkende ser på 
sprogtilegnelsens mentale processer: alle benytter 
sig tilsyneladende af de samme delprocesser 

 

• Udfordringen er at skabe et læringsmiljø, der 
tilgodeser den traumatiseredes behov og møder 
hans psykiske og fysiske udfordringer. 

 

• Anvende metoder der opmuntrer, udfordrer og 
udvikler og dermed fremmer kursisternes mulighed 
for sprogtilegnelse 

 

 


