Jeg underviser på danskuddannelse 1 - modul 2, 3 og 4. Det er kursister med ingen eller begrænset
skolegang fra deres hjemland. Min undervisning er derfor præget af stor brug af visuelle og
auditive undervisningsmidler, da jeg i høj grad lægger vægt på, at kursisterne skal have opbygget
et ordforråd og have udvidet deres kommunikative kompetencer, så de kan føre samtaler ”ude i
verden”.
Jeg har været utrolig glad for at være med til at udvikle undervisningsmaterialer sammen med
Merete Løvgreen. Det har betydet, at vi har fået noget materiale, der er målrettet vores kursister
og vores ønsker. Merete har med sine sprudlende kreative evner kreeret et undervisningsmateriale, der kan differentieres i det uendelige. Det er kun vores egen fantasi, der sætter
grænser.
Materialet er bygget op omkring mapper med forskellige emner, det kunne eks. være ”Blodets
bånd” – som handler om familie og familierelationer. Der ligger en ”opskrift”/instruktion på, hvilke
forskellige slags ordkort der findes, ideer til hvilke øvelser man kan lave, et eller flere arbejdsark,
som kan kopieres og bruges til at løse opgaverne med skriftligt, og tit er der også nogle A4-sider
med overkategorier, som ordkortene kan placeres under.
På de lavere moduler er det helt genialt at kunne tale om ordene og derefter kategorisere dem.
Efterhånden som der er progression, kan man lave sætninger, dialoger, spørgsmål, quiz og byt
eller skrive historier, hvor ordene indgår. På de højere moduler og danskuddannelse 2 og 3 kan
man konstruere nogle sværere opgaver, og der er derfor der ingen grænser for ens muligheder for
at variere undervisningen.
Materialet er lavet i hårdt lamineret pap med klare angivelser af, hvilken mappe og hvilket niveau
det hører til. Det gør, at det er lækkert materiale at arbejde med, og at det kan holde til at blive
brugt af mange hold kursister. Kursisterne har været meget tilfredse med, at der kommer variation
og bevægelse i undervisningen, og for os undervisere har det været super dejligt at vide, at man
har nogle kreative mapper til at gøre undervisningen mere varieret med. Efterhånden som jeg har
været igennem mapperne og fået indsamlet erfaringer, kan jeg også spare noget forberedelsestid
ved at nuppe en Sproggren-mappe! 
Udfordringen er så bare, at det er der også en del af de andre undervisere, der tænker, så nu er
der rift om dem, men det er jo bare fantastisk. Det har virkelig været en lettelse, at der pludselig
findes noget undervisningsmateriale, der er målrettet kursisternes niveau, og som matcher de
emner, de skal omkring på danskuddannelserne. Derudover har det den kvalitet, at en del af vores
kursister er udfordrede både psykisk og fysisk, og her er det en kæmpe fordel at bruge noget
materiale, der forudsætter, at man bevæger sig og bliver ”tvunget” til at tale med hinanden for at
løse opgaverne.
Jeg kan kun give de varmeste anbefalinger af materialet og glæder mig til at være med i den videre
udvikling af Sproggren-mapperne!
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