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Dansk som andetsprog hf-enkeltfag 

Til institutionens leder 

Forsøgsfaget dansk som andetsprog på hf-enkeltfag er pr. 1.1.2020 ble-

vet permanentgjort som et fag i fagrækken på hf-enkeltfag. 

Dansk som andetsprog var i perioden fra 2017 til 2019 et forsøgsfag ud-

budt på tre niveauer C, B og A. På baggrund af den positive evaluering af 

forsøget besluttede ministeren at permanentgøre forsøgsfaget med en-

kelte justeringer. Forsøgslæreplanerne vil i løbet af foråret 2020 blive ju-

steret på baggrund af evalueringen af forsøget samt input fra sektoren på 

tidligere afholdte konferencer. Herefter vil nye læreplaner blive udstedt, 

så de ligger klar til skoleåret 2020/21. Brevet her indeholder information 

til de skoler, der påtænker at udbyde faget. 

Dansk som andetsprog er et fag, der henvender sig til kursister, med et 

andet aktivt modersmål end dansk. Faget beskæftiger sig med sprogtileg-

nelse og tekstanalytiske aktiviteter i et tæt samspil med tekstproduktion, 

og modersmålet inddrages aktivt i arbejdet. 

Dansk som andetsprog A ækvivalerer et dansk A. Det betyder, at dansk 

som andetsprog A er adgangsgivende til uddannelser, der kræver et 

dansk A. Dansk som andetsprog C ækvivalerer dog ikke et dansk C, og 

er derfor ikke adgangsgivende til uddannelser, der kræver et dansk C. 

Baggrunden herfor er, at progressionen mellem de tre niveauer betyder, 

at dansk som andetsprog C i højere grad fokuserer på at arbejde med 

kursisternes sproglige udvikling end dansk C. 

Om optagelse og indplacering 

I forsøget har det vist sig afgørende for fagets faglige niveau, at kursi-

sterne indplaceres på de rette niveauer i faget C, B eller A eller evt. hen-

vises til andre tilbud. Derfor indplaceres den enkelte kursist på baggrund 

af en obligatorisk centralt udarbejdet visitationstest, som findes på mate-

rialeplatformen. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder hvert år i 
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april en visitationstest, som anvendes af skolerne i forbindelse med optag 

til skolestart i august og januar. Visitationstesten vurderes på baggrund af 

det vejledningsmateriale, der også findes på materialeplatformen. Visitati-

onstesten og vejledningsmaterialet gældende for skolestart august 2020 

og januar 2021 er tilgængelig på Materialeplatformen under ’Hf 2020” 

her: https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopga-

ver/gym/hf/index.html’ Det anbefales, at det er en lærer med kompe-

tence i dansk som andetsprog, der står for vurderingen af testen. Testen 

kan evt. suppleres med en mundtlig samtale, fx med en studievejleder. 

Kursisten indplaceres på det pågældende niveau eller henvises til andre 

tilbud jf. vejledningen til visitationstesten.  

Der er en tydelig progression mellem de tre niveauer i faget og dets prø-

ver. Når en kursist er indplaceret på det rette niveau på baggrund af visi-

tationstesten, skal kursisten bestå det pågældende niveau for at kunne 

fortsætte på næste niveau. En kursist kan således indplaceres på dansk 

som andetsprog B (0-B) på baggrund af visitationstesten, men skal så be-

stå det pågældende niveau for at fortsætte på næste niveau. I det pågæl-

dende tilfælde B-A. Som det fremgår af tabellen i dette brev, er der mu-

lighed for løftehold på de enkelte niveauer. Hold kan ikke samlæses på 

tværs af niveauerne. 

Timetal og muligheder for tilrettelæggelse fremgår af følgende skema: 

Niveau Undervisnings-

tid 

Fordybelses-

tid 

Tilrettelæggelse 

0-C 60 timer 20 timer  ½-årlig eller helt år 

C-B 100 40 timer  ½-årlig 

0-B 180 60 timer ½-årlig 

B-A 100 55 timer  ½-årlig eller helt år 

0-A 260 timer 115 timer helt år eller to år 

 

Om undervisere i faget 

Som for andre fag foreligger der faglige mindstekrav for undervisere i 

dansk som andetsprog. Der vil være tale om en overgangsordning på tre 

år indtil sommeren 2023, hvor skolerne har mulighed for at opkvalificere 

underviserne i dansk som andetsprog, da der er tale om et nyt fag i fag-

rækken. Der vil endvidere fra skoleåret 2020/21 blive udbudt fip-kurser i 

faget, som vil give mulighed for faglig sparring mellem lærerne i faget. 

Yderligere spørgsmål til ovenstående kan stilles til undertegnede. 
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Med venlig hilsen 
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