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Program 

Præsentation 
Fra forsøg til permanentgørelse 
Fra C til A – uddannelsens indhold og opbygning 
Kapacitet, ressourcer og muligheder 
Hvem kan undervise i DSA C-A? Faglige 

kompetencer og efteruddannelsesmuligheder 
Kommende DSA-arrangementer og anbefalinger 



 
  

   
  

    

Præsentation 

Udbyder I DSA? 
Hvor længe har I gjort det? 
Hvor mange kursister har I ca. pr. år? 
Hvor mange DSA-undervisere har skolen? 
Har nogen af underviserne Master i Dansk som 

andetsprog 



 

 
 

Fagets historie 

2008 – forsøget  iværksættes 
2013 – forlængelse 
2017 – lukkes 
2017 – C+B og visitationstest 
2019 – rapport fra CIP og beslutning om 

permanentgørelse 







     
     

      
   

   
   

  
    
   

3.1. Der arbejdes både i dybden og på tværs af det litterære, 
det sproglige og det mediemæssige perspektiv. Arbejdet med 
de tre perspektiver skal give kursisterne mulighed for at 
integrere en systematisk sprogtilegnelse og ny viden om 
danskfaglige emner og genrer. 

3.2. Undervisningen skal skabe rum for kreativ anvendelse af 
sproget til hypotesedannelse, afprøvning og sproglig 
konsolidering. I arbejdet skal kursisterne opleve en 
stilladsering af arbejdet, der både sikrer sproglig og faglig 
udvikling og fordybelse. 



 
  

  
     

Fra C til A: Uddannelsens opbygning 
 DSA A ækvivalerer Dansk A -> adgangsgivende til videregående 

uddannelser 
 Dansk C ækvivalerer ikke DSA C 
 Visitationstest = grundlag for indplacering på DSA C, B eller A 



  
  

Eksempel: En kursist har bestået C-B, men institutionen har ikke kursister nok til B-A. 
Mulig løsning: Kursisten kan i stedet tage 0-A med delmerit  



 

   

  
      

  
   

 

  

Kapacitetsproblemet: Forskellige modeller 
Model 1 
Hver august starter 
•1 hold 0-A 
•1 eller 2 hold 0-C 
(afhængig af søgningen) 
•1 eller 2 hold B-A 
(afhængig af, hvor mange der bestod B i juni) 

Hver januar starter 
•1 eller 2 hold på C-B 
(afhængig af, hvor mange der bestod c-niv. i dec.) 
•1 hold 0-C 
•(afhængig af søgningen) 

Model 2: 
August: 
2 x 0-C 
1 x C-B 
1x 0-A 
2 x B-A 

Til januar: 
2 x 0-C 
2 x C-B 
1 x B-A 



   

    

Ved bordene 

Hvordan strukturerer (eller påtænker I at strukturere) 
uddannelsen? 

Har I gjort jer særlige erfaringer… eller oplevet særlige 
udfordringer? 



      
      

 
      

    
   

    

    

 

Faglige kompetencer 
 2023: Skolerne skal sikre, at alle undervisere har tilegnet sig de

nødvendige faglige kompetencer, jf. de faglige mindstekrav 
(https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9698) 

 Master i andetsprogsdidaktik – udbydes af DPU, KU, SDU 
 Samarbejde mellem DPU (og nok også KU og SDU) om 

At designe uddannelsen til DSA C-A – evt. som pakkeløsning 
At afdække muligheder for merit og dermed kortere

uddannelsesforløb 
At operere med kandidatprofiler, fx ud fra andet fag eller relevante

tilvalgsfag fra universitetet 

Fra 2021: Pædagogikum og fagdidaktik i DSA C-A 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9698


   
    

 

Husk også… 
Fyraftensmøder om visitationstesten. KVUC d. 27.10. 

og Aarhus HF og VUC d. 28.10. kl. 12-15 
DSA på FB og EMU 

https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=2597
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=2598
https://emu.dk/hf/dansk-som-andetsprog
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