
FRA KURSIST TIL ELEV 
 

Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse 



PROBLEMFORMULERING 

I hvilken grad har lørner efter bestået PD2: 

 

- de nødvendige og tilstrækkelige sproglige og kommunikative kompetencer og 

       strategier med sig,  

 

for at kunne honorere: 

- de forventninger, der stilles på grundforløbet på SOSU uddannelsen? 

 

Projektets fokus: 

- hvilken betydning har læseforståelse og læsetekniske kompetencer for lørnerens 
muligheder for at gennemføre grundforløbet og kvalificere sig til uddannelsens 
hovedforløb trin 1. 

 

 



PD2 nov./dec.2012 
læseforståelse delprøve 1 & delprøve 2 (65 prøvebesvarelser) 
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Materialer analyseret i masterprojektet 



Afsnit i SOSU trin 1 (s.714) 

Arbejdsmiljøet handler om de påvirkninger, du som social- og sundhedshjælper bliver 

udsat for på din arbejdsplads. Det er fx påvirkninger fra alle dem, du samarbejder  

med, fx borgeren, kollegaer og ledelsen. Det er også de rammer, som din arbejdsgiver  

har lavet i forbindelse med det arbejde, du skal udføre. Det er alt sammen noget, der 

har betydning for din sikkerhed her og nu, men også har betydning for din fysiske og 

psykiske sundhed på længere sigt. 

 

 

 

 



Afsnit i SOSU trin 1 (s.714) 

Arbejdsmiljøet handler om de påvirkninger, du som social- og sundhedshjælper bliver 

udsat for på din arbejdsplads. Det er fx påvirkninger fra alle dem, du samarbejder  

med, fx borgeren, kollegaer og ledelsen. Det er også de rammer, som din arbejdsgiver  

har lavet i forbindelse med det arbejde, du skal udføre. Det er alt sammen noget, der 

har betydning for din sikkerhed her og nu, men også har betydning for din fysiske og 

psykiske sundhed på længere sigt. 

 

 

 

 

 

fagord: 11,8% 

 

 

 

 

 



Afsnit i SOSU trin 1 (s.714) 

Arbejdsmiljøet handler om de påvirkninger, du som social- og sundhedshjælper bliver 

udsat for på din arbejdsplads. Det er fx påvirkninger fra alle dem, du samarbejder  

med, fx borgeren, kollegaer og ledelsen. Det er også de rammer, som din arbejdsgiver  

har lavet i forbindelse med det arbejde, du skal udføre. Det er alt sammen noget, der 

har betydning for din sikkerhed her og nu, men også har betydning for din fysiske og 

psykiske sundhed på længere sigt. 

 

 

 

 

 

fagord: 11,8% 

gråzoneord: 19,8% 

 

 

 

 



Opgaveforlæg i At arbejde (s.68) 

Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert, så personalet ikke bliver syge eller kommer 

til skade på arbejdspladsen. Der er både en fysisk og psykisk side ved arbejdsmiljøet. 

 

Pararbejde: sorter ordene i kassen. Hører de til det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø? 



Opgaveforlæg i At arbejde (s.68) 

Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert, så personalet ikke bliver syge eller kommer 

til skade på arbejdspladsen. Der er både en fysisk og psykisk side ved arbejdsmiljøet. 
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fagord: 21,9% 

gråzoneord: 7,2% 



 
Sammenligning af de to tekstuddrag 
 

SOSU trin 1 At arbejde 

(arbejdsmiljøet) handler om de 
påvirkninger.. 

(arbejdsmiljøet) skal være sundt og 
sikkert.. 

..rammer.. arbejdsmiljøet.. 

..er udsat for.. ..ikke bliver syge eller kommer til skade.. 

..borgeren.. --- 

..ledelsen.. --- 

..arbejdsgiver.. --- 

..har betydning for din sikkerhed.. ..skal være sikkert.. 

..betydning for din … sundhed.. ..skal være sundt.. 



Uddrag af  
”Faktorer der fremmer/hæmmer et godt arbejdsmiljø” 
fra SOSU trin 1 (s.716) 

 
1. Udviklingsmuligheder: 
- Der er mulighed for at bruge sine færdigheder og viden, og der er mulighed for 

udvikling. 
 

2. Arbejdets tilrettelæggelse: 
- Ledelsen og kollegaer giver klare tilbagemeldinger på arbejdet, og 

medarbejderen oplever tilfredshed med det udførte arbejde. 
- Medarbejderne har indflydelse på det, der skal arbejdes med, arbejdsfordeling, 

tilrettelæggelse og valg af metoder. 
 
 
 

 
Lix: 54 

 



Uddrag af  
”diskuter og prioriter: Et godt arbejdsmiljø” 
fra At arbejde (s.69) 

1. Uddannelse – det er vigtigt, at medarbejderne kommer på kurser og 
uddannelse, så de hele tiden bliver dygtigere til deres arbejde. 

 

2. Ros – det er vigtigt, at ledelsen og kollegaerne giver ros, når nogen udfører et  

 godt arbejde. 

 

3. Medbestemmelse – det er vigtigt, at personalet er med til at bestemme, 
hvordan arbejdet organiseres og fordeles 

 

 

Lix: 48 

 



Sammenligning af de to tekstuddrag: 
SOSU trin 1: 

(Lix: 54) 

At arbejde: 

(Lix: 48) 

.. mulighed for udvikling.. 

 

.. kommer på kursus og uddannelse.. 

 

.. bruge sine færdigheder og viden.. 

 

..bliver dygtigere til deres arbejde.. 

 

..medarbejderne oplever tilfredshed med 
det udførte arbejde.. 

 

..når nogen udfører et godt arbejde.. 

..tilbagemeldinger på arbejdet.. oplever 
tilfredshed med.. 

 

..giver ros.. 

 

..medarbejderne har indflydelse på det, 
der skal arbejdes med.. 

 

..det er vigtigt, at personalet er med til at 
bestemme.. 

 

..arbejdsfordeling, tilrettelæggelse.. 

 

..hvordan arbejdet organiseres og 
fordeles.. 

 



Materialerne i brug (SOSU trin 1 & At arbejde) 
 
 

 

APPRROACH 

  læring en aktiv proces, der foregår i den lærende selv 

  læring en aktiv proces, med det interaktionelle som vej til læring 

 

 DESIGN    PROCEDURE 

  læringsstile    visuel/auditiv/kinæstetisk/taktil 

 skabeloner: ”notater i i-bogen”,  individuel, evt. lærer-elev 
”svære/nye ord”, ”fremadrettet/  aktivitet    

 bagudrettet refleksion” mm. 

 task      reel meningsfuld kommunikation 

 fokus på sprogets funktion & form alene eller sammen med andre 

 

 

ADP modellen af Richards, J. & Rodgers, S.R.: ”Approaches and Methods in Language Teaching” 
1986 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
”…while in some cases this may lead you to decide not to use a 
book, it may be more important for learning if, instead, you find 
ways to build bridges into the text, through the kinds of activities 
you choose to do before, during, and after reading..” 
 
 
 
 
 
 
Gibbons, P. “Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second 
Language Learners in the Mainstream Classroom” 2002 (s.100) 



KONKLUSION 

• Lørnere med afsluttet PD2 har de nødvendige sproglige og kommunikative 
kompetencer og strategier for at påbegynde en erhvervsfaglig uddannelse 

• MEN ikke tilstrækkelige i forhold til at læse faglige tekster. 

 

 

• Sprogundervisningen: større vægtning af fagorienterede temaer og 
arbejds- og uddannelsesrelaterede emner/projekter og derved mulighed 
for tilegnelse af førfagligt sprog 

• Erhvervsuddannelserne: tilbyde danskundervisning, hvor det sproglige 
fokus er i tæt samspil med den faglige undervisning. At undervisningens 
organisering, materialer og opgavetyper tilgodeser en aktiv, meningsfuld 
deltagelse. 


