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Forord

Temaet for dette nummer af Sprogforum er sproget på arbejde. Dette 

emne har i mange år været genstand for stor debat både på politisk 

niveau og blandt praktikere og undervisere. Det gælder ikke mindst 

i forbindelse med etableringen af uddannelsen i dansk som andet-

sprog omkring årtusindskiftet og udviklingen af ideen om ‘arbejds-

markedsrettet sprogundervisning’. Men temanummeret handler 

ikke udelukkende om dansk som andetsprog da forholdet mellem 

‘sprog’ og ‘arbejde’ også er relevant i forhold til fremmedsprogene, 

f.eks. hvad angår uddannelse og efteruddannelse i engelsk (og tysk, 

fransk eller spansk) som forberedelse til det flersprogede arbejds-

marked. Vi bringer desuden artikler om andetsprogsundervisning 

i Sverige og i Norge og om flersprogethed på norske byggepladser. 

På sprogcentrene har man i mange år skullet forholde sig til skif-

tende politiske krav til arbejdsmarkedsorientering, og i kommuner 

og jobcentre har integrationsloven i mange år defineret både sprog-

læring og beskæftigelse som sidestillede, centrale dele af en mere 

overordnet integrationsindsats. Med den seneste politiske aftale i 

2017 om at lempe kravet til uddannelse af undervisere i dansk som 

andetsprog er debatten blusset op igen, og der er måske i endnu hø-

jere grad end tidligere behov for kvalificerede diskussioner af hvad 

arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er, kan og kunne være i 

fremtiden.

Flygtningekrisen har utvivlsomt skabt en ny situation og nye 

vilkår for andetsprogsundervisningen idet flygtninge i langt højere 

grad end tidligere kommer nærmest direkte ud på arbejdsmarke-

det, enten som led i integrationsuddannelsesforløb eller som led i 

sprog- eller arbejdstræningsforløb formidlet af kommunale jobcen-

tre. Dertil kommer at man i 2016 indgik en aftale om afvikling af 

det specifikke forløb i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for 

arbejdsmigranter i Danmark med den konsekvens at arbejdsmar-

kedsretningen nu skulle lægges ind i den ordinære undervisning. 

Den ordinære undervisning skal således fra 2017 imødekomme både 

nyankomne flygtninge og arbejdsmigranter samtidig med at der 

åbnes op for at sprogundervisningen i fremtiden skal varetages af 

undervisere som ikke har deltaget i et længerevarende efteruddan-
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nelsesforløb i dansk som andetsprog. Disse forandringer stiller nye 

krav til både andetsprogsundervisere, arbejdsgivere og ikke mindst 

nyankomne andetsprogsbrugere, og det ændrer på mange måder 

fokus og formål i forhold til sprogtilegnelse for den enkelte sprog-

bruger og den enkelte underviser. Den fortsatte positive udvikling af 

sprogundervisningen for andetsprogsbrugere er på denne baggrund 

mere end nogensinde afhængig af kvalificerede og aktualiserede di-

daktiske diskussioner af arbejds(markeds)rettet sprogundervisning, 

som forhåbentlig kan influere praksis på området, både politisk og i 

forskning og undervisning.

Dette temanummer har til formål at skabe en platform for sådan-

ne diskussioner – både i tilknytning til andetsprog og fremmedsprog 

– ved at give stemme til praktikere, undervisere og forskere fra Dan-

mark, Norge og Sverige, som har indblik i den nuværende praksis in-

denfor arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning. Disse stemmer er 

ikke politiske selvom de indtræder i et politiseret felt. De forskellige 

bidrag til nummeret tager alle udgangspunkt i et kommunikativt 

sprogsyn og en tilgang til sprogundervisning og sproglæring som 

noget der på den ene eller den anden måde handler om ‘sprog på ar-

bejde’, altså sproglig virksomhed, hvoraf sproget på arbejdspladsen 

blot er én dimension. Det hidtil relativt ensidige fokus på arbejds-

markedsrettet sprogundervisning bør således erstattes af et brede-

re fokus på arbejdsrettet sprogundervisning der mere overordnet 

handler om at udviklingen af sproglige kompetencer udspringer af 

sprogbrugerens virksomhed og virkelighed mere generelt, herun-

der en given arbejdspraksis eller fremtidig arbejdspraksis.

Den forskningsmæssige platform for dette fælles perspektiv er en 

sociokulturel tilgang til sproglæring, hvor motiveret og investeret 

dialog er drivkraften for praksis og sproglæring i relation til denne 

praksis. Med afsæt i dette perspektiv søger nummeret at bidrage til 

nye perspektiver på læringsprocesser og undervisningsformer i re-

lation til arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning snarere en til en 

bestemt politisk dagsorden. Formålet med nummeret er således to-

delt: 1) at give indblik i hvilke nye erfaringer, initiativer, løsninger 

og udfordringer som den politiske, samfundsmæssige og under-

visningsmæssige situation omkring arbejdsmarkedsrettet sprog-

undervisning har medført, og 2) at genbesøge forskningsmæssige 

og didaktiske diskussioner omkring kommunikativ, task-baseret, 

praksisorienteret og interaktionel sprogundervisning netop i lyset 

af den seneste udvikling og situation. På denne måde har numme-

ret ikke blot relevans for undervisere og forskere inden for andet-

sprogsfeltet, men har en langt bredere relevans for alle undervisere 
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og forskere som arbejder med det helt grundlæggende spørgsmål 

om hvordan vi knytter sprogundervisningen – også i fremmedspro-

gene – så tæt som muligt an til den praksis uden for klasserummet 

som sproglæringen retter sig mod. Og den praksis kan udfolde sig 

i det land hvor sproglæringen foregår, eller i udlandet og/eller i de 

transnationale medier.

Det sociokulturelle udgangspunkt involverer imidlertid også et 

kritisk perspektiv på de læringsmuligheder og praksismuligheder 

som individuelle sprogbrugere har og ikke har, og som på denne 

måde får en betydning for hvad der læres og ikke læres, uanset om 

undervisningen er arbejds(marked)srettet eller finder sted på selve 

arbejdspladsen. På denne måde bidrager nogle af artiklerne også 

med mere kritiske indvendinger mod den herskende ide om at ar-

bejdsmarkedsrettet sprogundervisning i sig selv udgør et “quick fix” 

på de integrations- og beskæftigelsesproblemer som den politisk er 

tænkt som et svar på.

I sin kronik Ny videreuddannelse for undervisere i dansk som andetsprog 

på vej, men hvorfor engentlig? giver Juni Söderberg Arnfast en oversigt 

over den politiske historie bag de forandringer (nedskæringer) der 

siden 2016 har været på vej for videreuddannelsen af undervisere i 

dansk som andetsprog med sigte på større arbejdsmarkedsoriente-

ring for flygtninge og familiesammenførte. Hun fremfører bl.a. at 

det eneste grundlag udlændinge- og integrationsministeren har for 

at nedskære kompetencekravene, er en konsulentrapport der er ud-

arbejdet uden medvirken af fagfolk med særlig indsigt i danskun-

dervisning for voksne udlændinge.

Michael Svendsen Pedersens artikel Samspil – sprogdidaktiske til-

gange til arbejdsrettet andetsprogsundervisning baserer sig på en kom-

munikativ og sociokulturel tilgang til sproglæring. Den fokuserer 

på hvorfor der er behov for en sprogundervisning som på den ene 

side didaktisk er tilrettelagt i forhold til nogle tasks som er relevan-

te for ‘sproget uden for klasserummet’, og på den anden side tager 

udgangspunkt i den livs- og læringshistoriske kontekst der danner 

grundlaget for individets sproglige udvikling.

Professionalisering af dansk som andetsprog i samspil med arbejde, praktik 

og IGU-forløb af Ellen Bertelsen belyser hvordan man arbejder med at 

tilrettelægge undervisningen i arbejdsmarkedsrettet undervisning i 

dansk som andetsprog på baggrund af en grundig sprogbehovsana-

lyse baseret på sproginterviews, observationer, indgangstests og op-

tagelser fra arbejdspladsen. Blandt eksemplerne er sprogbehovene i 

en slagterafdeling i SuperBrugsen og sprogbehovene for en skovar-

bejder i Skov- og Naturstyrelsen.
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Aina Bigestan m.fl. tager i artiklen “Här böjer vi inte verb i onödan” – 

om samarbete och lärande inom integrerad yrkes- och andraspråksutbildning 

udgangspunkt i et projekt på Center for Svensk som Andetsprog på 

Stockholms Universitet med fokus på samarbejdet mellem faglærere 

og sproglærere omkring tilrettelæggelsen af arbejdsmarkedsrettet 

sprogundervisning. Her beskrives det hvordan man som baggrund 

for undervisningen har indsamlet materiale fra arbejdssituationer, 

særligt med fokus på anvendelsen af grænseobjekter i form af fotos 

i stedet for lærebogsmaterialer, og herigennem har belyst den tætte 

relation mellem forståelse for arbejdet og arbejdet i sproget. Artiklen 

udgør således et konkret bud på en didaktisk tilgang og ressource i 

arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning.

I artiklen Inddragelse af hverdagen i andetsprogsundervisningen tager 

Charlotte Sun med udgangspunkt i økologisk teori fat på måder at 

tilbyde kursister i dansk som andetsprog bæredygtig undervisning 

som adresserer deres ønske om at bruge sproget uden for klasserum-

met. Sun sætter særligt fokus på nødvendigheden af at ændre måden 

hvorpå undervisere og kursister tænker og praktiserer hjemmearbej-

de, så det i højere grad relaterer sig til den virkelighed der er uden for 

klasserummet snarere end blot at udvide klasserummet til hjemmet.

Therese Hauge beskriver i Efteruddannelse i arbejdsrelevant engelsk 

udfordringerne ved opkvalificering af engelsksproglige kompeten-

cer på arbejdspladser hvor engelsk udgør det officielle arbejdssprog 

eller spiller en væsentlig rolle, som f.eks. på videregående uddannel-

sesinstitutioner, der er omdrejningspunktet for artiklen. Artiklen 

giver fra et sprogkonsulentperspektiv et bud på hvordan man kan 

arbejde med sproglig opkvalificering som behovsorienteret i forhold 

til den enkelte deltager.

Artiklen Innvandrere og flyktningers vei mot arbeidslivet af Aud Blaker 

og Michael Svendsen Pedersen præsenterer erfaringer og praksis fra 

et sprogcenter i Norge. Her arbejder man tæt sammen med kommu-

nen om at tilbyde en integreret sproglærings- og beskæftigelsesind-

sats på baggrund af en indledende afdækning af kursistens udgangs-

punkt for og målsætninger med sproglæringen, og man tilpasser 

undervisningen til de specifikke forudsætninger og arbejdsmæssige 

behov og mål. Her tænkes kursistens ansættelsesparathed ikke blot 

snævert i forhold til opnåelse af et bestemt sprogligt niveau i generel 

forstand, men i forhold til opnåelsen af en fagspecifik sproglig kom-

petence.

Søren W. Eskildsen og Johannes Wagner argumenterer i “Langu-

age learning in the wild” som praksisorienteret sprogundervisning for at den 

hverdagslige sproglige praksis som den andetsprogstalende deltager 
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i, fordrer en række muligheder for sproglæring og sprogtræning som 

rummer et større potentiale end den sproglæring og sprogundervis-

ning som foregår i klasserummet. Artiklen fremsætter afslutnings-

vis at hvor den nuværende tænkning inden for sproglæring går fra 

undervisning til (senere) sprogbrug i samfundet, så bør man snarere 

arbejde henimod en modsatrettet praksis, hvor erfaringer fra livsver-

denen høstes og bruges i undervisningen.

Kamilla Kraft beskæftiger sig i artiklen Kontekster og vilkår for 

arbejdsintegreret sproglæring med et andet aspekt af spørgsmålet om 

arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning, nemlig den flersproge-

de virkelighed på byggepladser i Norge. Hun beskriver hvordan 

arbejdere med flersproglige kompetencer fungerer som uofficielle 

sprogambassadører for at imødekomme de manglende norskkund-

skaber blandt de andre medarbejdere. Hun argumenterer for nød-

vendigheden af at forstå og analysere vilkårene for sproglæring på en 

given arbejdsplads før man implementerer sprogundervisning som 

del af et arbejdsliv. Artiklen præsenterer således en kritisk læsning af 

vilkårene for ikke norsktalende medarbejdere på en norsk arbejds-

plads som ikke er indbefattet af et tilbud eller krav om arbejdsmar-

kedsrettet sprogundervisning.

I Undervisningsmaterialer i den erhvervsrettede danskundervisning – 

begrænsninger og perspektiver tager Ingrid Obdrup fat i en særlig side 

af praksis på sprogcentrene, nemlig undervisningsmaterialet, og 

undersøger hvorledes dette igennem tiden har udviklet sig i relati-

on til den samfundsmæssige situation og politiske debat omkring 

andetsprogsundervisningen. Hun præsenterer hermed en analyse 

af hvordan denne udvikling har manifesteret sig i form af en øget 

orientering mod arbejdslivet. Hun argumenterer imidlertid også for 

at der, på trods af løbende revisioner i retning af øget tematisk fokus 

på arbejde i materialet, ikke tilbydes nye didaktiske redskaber til ar-

bejdsmarkedsretning af undervisningen.

Eva Bramm og Marta Kirilovas artikel “Du skal bare sætte hende i 

gang, du skal ikke gå og passe hende” – om sprog i praktikforløb for flygtninge 

og indvandrere sætter fokus på sprogpraktikken som et aspekt af den 

virkelighed som nogle kursister i dansk som andetsprog oplever på 

arbejdsmarkedet, og beskriver hvorledes denne virkelighed tilbyder 

relativt begrænsede muligheder for sprogtræning. Med udgangs-

punkt i analyser af faktiske interaktioner i praktikken beskriver for-

fatterne hvordan selve karakteren af de sproglige opgaver som prak-

tikken involverer, begrænser potentialet for sproglæring i relation til 

den givne arbejdspraksis.

På Åbne sider skriver Louise Myrup i Dansk tegnsprog: Man bliver en 
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bedre tolk af at forstå sprogbrugernes kultur om vigtigheden af at besidde 

interkulturel kompetence fordi den kan bruges som et redskab til at 

møde et individ med et andet sprog og en anden kultur. Interkultu-

rel kompetence giver mulighed for at kunne tilpasse sig den enkelte, 

f.eks. den døve tolkebruger i den professionelle sammenhæng, og 

desuden medfører den et mentalt overskud som gør det muligt at 

fokusere på selve kommunikationen, her f.eks. tolkningen.

Som altid indeholder dette nummer Temanyt med nyere littera-

tur inden for temaet udvalgt af Sprogpædagogisk Informationscen-

ter på AU Library, Emdrup. Temanyt efterfølges af Andet nyt med nye 

bøger fra bibliotekets samling.

God læselyst!

Redaktionen
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kronikken

Ny videreuddannelse for 
undervisere i dansk som 
andetsprog på vej, men 
hvorfor egentlig?

For Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering er selvforsørgelse en 

vigtig målsætning for integrationen. Allerede i 2016 igangsattes så-

ledes en række initiativer, som skulle føre til et bedre overblik over 

flygtninge og familiesammenførtes kvalifikationer og kompetencer, 

så denne gruppe hurtigere kunne komme i enten uddannelse eller 

arbejde. Ét sted at forbedre indsatsen var at se på, om man fik nok for 

pengene på danskuddannelsen på sprogcentrene. Det lå i tråd med 

andre borgerlige initiativer, hvor man forsøgte at finde spare- og ef-

fektiviseringsmuligheder i det offentlige.

I mere end et år har den etårige videreuddannelse, som er det 

obligatoriske grundlag for at undervise voksne i dansk som andet-

sprog, derfor befundet sig i et limbo. Igangværende og nystartede 

studerende på DAV (uddannelsen til underviser i dansk som frem-

med- og andetsprog for voksne) og masteruddannelserne spørger 

bekymret til nytten af at påbegynde eller fuldføre en uddannelse, 

hvis fremtid er uvis.

Jeg vil i denne artikel forsøge at belyse den politiske historie bag 

de forandringer, som er på vej for den nuværende uddannelse, og jeg 

vil forsøge at beskrive et muligt scenarie ud fra den igangværende 

proces.

juni söderberg arnfast

Ph.d., lektor

Københavns Universitet 

arnfast@hum.ku.dk
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Trepartsaftalen

I februar 2016 havde Integrationsministeriet (UIM) de første ana-

lyser af flygtninges kompetencer klar, og samme måned indgik re-

geringen en trepartsaftale med LO og Dansk Arbejdsgiverforening 

med henblik på at få op mod halvdelen af flygtninge og familiesam-

menførte i arbejde eller IGU-forløb (integrationsgrunduddannelses-

forløb). Det mål skulle bl.a. opnås ved at gøre danskundervisningen 

mere arbejdsmarkedsrettet og koordinere sprogundervisning og 

den virksomhedsrettede indsats. Regeringen og arbejdsmarkedets 

parter blev derfor enige om følgende: 

14. Danskundervisningens indhold og tilrettelæggelse moderniseres 

og gøres mere arbejdsmarkedsrettet, så flygtninge og familiesam-

menførte får de nødvendige almene og faglige danskkundskaber, der 

understøtter de grundlæggende sproglige krav i job og samtidig så 

vidt muligt tager højde for, at flygtningene vil skulle varetage man-

ge forskellige jobfunktioner. Samtidig er det væsentligt for integra-

tionen, at flygtningen også tilegner sig sproglige kompetencer, der 

giver grundlag for at deltage bredt i det danske samfund. (Treparts-

aftale om arbejdsmarkedsintegration 2016)

Der var ligeledes en fælles forståelse mellem parterne om, at virksom-

hederne selv skulle have mulighed for at tilrettelægge danskunder-

visning og dermed påtage sig en rolle i den integrationsopgave, rege-

ringen ville have løst. Ud fra et undervisningssynspunkt var der lagt 

op til en mere kompleks opgave end den traditionelle undervisning, 

og der var ikke mindst lagt op til en anden form for koordinering af 

undervisning og beskæftigelse end hidtil. Sprogcentrenes undervi-

sere ville dermed stå over for en ny og anderledes krævende opgave, 

som ville rykke især de første moduler af danskundervisningen ud af 

det vante klasserum. Regering og erhvervsliv formulerede det vagt 

som, at ”danskundervisningen skulle moderniseres”. Hvem der skul-

le løfte denne nye opgave og ikke mindst hvordan, var ufortalt.

KORA’s og Deloittes rapporter

I sommeren 2016 udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommu-

ners og Regioners Analyse og Forskning) rapporten Benchmarking 

og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge, som skulle anvise be-

sparelses- og effektiviseringsområder inden for danskuddannelses-

området for voksne udlændinge. KORA mente med sine analyser at 
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kunne påvise, at nogle kommuner ville have kunnet spare 20 pct. af 

udgifterne til danskundervisning, hvis de havde været lige så effekti-

ve som de mest effektive sprogcentre i undersøgelsesperioden 2008-

2013.

I november leverede konsulentfirmaet Deloitte rapporten Analyse 

af Danskuddannelser til voksne udlændinge til UIM. Rapporten var skre-

vet på baggrund af et af kernepunkterne i trepartsaftalen, nemlig at 

“undervisning i dansk ikke måtte stå i vejen for, at flygtninge og fami-

liesammenførte udlændinge kom i beskæftigelse og virksomhedsret-

tet indsats” samt ønsket om at “modernisere danskundervisningen”. 

Den indeholdt forslag til, hvordan danskundervisningen kunne gø-

res mere beskæftigelsesrettet og effektiv, og præsenterede en række 

anbefalinger. Konsulentfirmaet foreslog bl.a. “fleksibel tilrettelæg-

gelse” af undervisningen, så der kunne etableres hold på tværs af de 

forskellige danskuddannelser. I rapportens 11. forslag lød det:

Med henblik på at styrke en fleksibel tilrettelæggelse foreslås det, at 

kravet til undervisernes sproglige overbygning bortfalder. Det vil 

give udbyderne adgang til at anvende en mere alsidig underviser-

kreds, for eksempel undervisere med særlige pædagogiske kompe-

tencer.

Begrundelsen for dette forslag var:

Analysen viser, at der ikke er en klar sammenhæng mellem undervi-

sernes overbygningsuddannelse, og hvor hurtigt kursisterne er til at 

bestå modulerne. Ved at fjerne kravet om den sproglige overbygning 

styrkes udbydernes fleksibilitet i tilrettelæggelsen. (Deloitte 2016)

Det er altså her, idéen om at ændre i videreuddannelsen (som rap-

porten fejlagtigt betegnede som en “overbygningsuddannelse”) for 

første gang præsenteres, hvilket sker som et resultat af bl.a. en analy-

se af sammenhængen mellem kursisternes modulgennemførelsestid 

sammenlignet med læreres uddannelse. Deloitte anslog, at en mere 

fleksibel brug af undervisningskompetencer samt et bortfald af kra-

vet om tillægsuddannelse kunne give en besparelse på 55 mio. kr. 

‘Pædagogikumdiplomuddannelse’

Idéen fængede i ministeriet, og i oplægget til PSO-aftalen, der blev 

indgået i november 2016, spøgte idéen om sprogundervisere uden 

særlige kompetencer eller forudsætninger for at undervise i dansk 
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som andetsprog stadig i afsnittet “Mere virksomhedsrettet dan-

skuddannelse til voksne udlændinge”. Kun fordi man i De Danske 

Sprogcentre havde øret tæt på de ministerielle vandrør, lykkedes det 

at fastholde et kompetencekrav til underviserne på et halvt års ‘pæ-

dagogikumdiplomuddannelse’ – altså en halvering af eksisterende 

krav til videreuddannelse.

Igennem foråret 2017 var det nye lovforslag om danskuddannelse 

for voksne udlændinge i høring, og en række centrale aktører inden 

for praksisfeltet udtrykte stor bekymring for den forringelse af vi-

dereuddannelsen, der blev lagt op til. Ministeriet bagatelliserede og 

afviste i høringsnotatet disse bekymringer (Høringsnotat om L175, 

2017), og forslaget blev vedtaget i maj 2017.

Med i lovforslaget er nu indføjet grundridsene til omfanget af 

den videreuddannelse, som dansklærerne fremover skal have, og 

som en ministeriel arbejdsgruppe med deltagelse fra UIM, UVM, 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration (SIRI), De Danske Sprogcentre, profes-

sionshøjskoler og universiteter skal formulere rammerne for.

Flere grunde til bekymring

Der er flere elementer i processen omkring nedskæringen af videre-

uddannelsen, der vækker bekymring. Hvilket grundlag har udlæn-

dinge- og integrationsministeren egentlig for at tage så drastisk et 

skridt som en nedskæring af kompetencekravene i en situation, hvor 

der er brug for styrkede kompetencer for at løfte opgaven – andet end 

en konsulentrapport, som er udarbejdet uden medvirken af fagfolk 

med særlig indsigt i danskundervisning for voksne udlændinge?

For det første er grundlaget for at ændre på den videreuddan-

nelse, som det har taget fagfeltet over tredive år at opbygge, pro-

blematisk. Fra en tid, hvor man kunne nøjes med et kort kursus for 

at kunne kalde sig indvandrerlærere, har fagområdet fra midten 

af 1980’erne etableret sig solidt som et område, der har budt på en 

grundig videreuddannelse, som bygger bro mellem faglig viden, 

didaktik og pædagogik. Siden 1999 har vi haft et krav om en etårig 

videreuddannelse. Det har løftet det faglige niveau markant på lan-

dets sprogcentre til gavn for kursisterne. Dette faglige grundlag hi-

ver Deloitte-rapporten tæppet væk under uden at have særlig indsigt 

i sammenhængen mellem faglighed, lærerkvalifikationer og kur-

sisters læring. Det hævdes f.eks., at der er en sammenhæng mellem 

lærerkvalifikationer og kursisters gennemførelsestid pr. modul, til 

trods for at det ikke er underviseren, som bestemmer, hvor mange 
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timer et modul i danskuddannelsen skal tildeles – det er noget, der 

aftales mellem sprogcentre og kommuner. Men fordi konsulentfir-

maets opgave var at anvise effektiviseringsmuligheder på området, 

blev nogle få sprogcentres kritiske bemærkninger om manglende 

oplevelse af sammenhæng mellem lærerkvalifikationer og undervis-

ningseffekt blæst op, så det kom til at fremstå som et universelt og 

veldokumenteret faktum. Den tolkning af data og sammenhænge 

ville studerende på uddannelserne dumpe på, hvis de havde formu-

leret noget lignende.

For det andet kan man undre sig over, at UIM ikke på noget tids-

punkt har henvendt sig til de uddannelsessteder, hvor de eksiste-

rende DAV- og masteruddannelser udbydes. En dialog med univer-

siteterne og sprogcentrene kunne have været en vej til en reform af 

de eksisterende uddannelser, så de bedre kunne ruste sproglærerne 

til at opfylde de politiske målsætninger. Særligt bekymrende synes 

ændringerne, når man tager i betragtning, at de først og fremmest 

er udtænkt for at få op mod halvdelen af flygtninge og familiesam-

menførte (de såkaldte I-kursister) hurtigere ud på arbejdsmarkedet. 

I-kursisterne udgør ca. en fjerdedel af alle nytilkomne borgere i Dan-

mark. Resten, S-kursisterne, er i Danmark i forbindelse med arbejde, 

studier eller ændrede familieforhold, og deres – og deres undervise-

res – kvalifikationer rammes også af den forkortede videreuddannel-

se.

Med den markante uklarhed i signalerne om uddannelsen af un-

dervisere i forbindelse med ændringerne af danskuddannelsesloven, 

den manglende dialog med fagfeltet og en yderst problematisk kon-

sulentrapport kan man få den mistanke, at ændringerne i uddannel-

sen er et udtryk for en ideologisk funderet tilgang til området.

Samtidig kan man få en anden mistanke, nemlig, at UIM har 

forestillet sig, at enhver dansktalende på en virksomhed ville kun-

ne undervise i dansk, og at (dele af) erhvervslivet var enige. I hvert 

fald var det et standpunkt, som blev forfægtet af en jobkonsulent på 

ELAINE-konferencen i november 2016. Her blev det frejdigt hæv-

det, at kunne en flygtning blot lære det nødvendige sprog til at klare 

sig på den lokale fiskefabrik, så var alt godt. Og var man i arbejde, 

var regeringens målsætning nået. Argumentet er både fejlagtigt og 

uprofessionelt og afslører en manglende viden om eller måske end-

da despekt for den faglighed, der ligger bag danskundervisning af 

voksne udlændinge. Ikke desto mindre er det en holdning, som til-

syneladende har en vis udbredelse. Man kan frygte, at hele forløbet 

omkring den ændrede videreuddannelse først og fremmest har væ-

ret styret af en tilgang til integrations- og danskuddannelsesområ-
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det, hvor den politiske signalværdi er væsentligere end faglig dialog 

og gennemtænkte reformer.

Vigtigt at fastholde et fagligt fundament

Man kan håbe på, at UIM’s arbejdsgruppe kan afbøde den afmonte-

ring af den særlige faglighed i dansk som andetsprog, som har karak-

teriseret området i 20 år. Repræsentanterne fra praksis- og fagfeltet 

lyder til at have været enige om at fastholde et fagligt fundament for 

videreuddannelsen, som tager højde for andet og mere end blot et 

teoretisk og praktisk pædagogisk grundlag for at undervise i dansk 

som andetsprog. Det var ellers det udgangspunkt, UIM tog, og som 

kom til udtryk i, at man betegnede den nye videreuddannelse ‘pæda-

gogikum’. Men pædagogikum er ikke i sig selv en faglig uddannelse, 

som kan sammenlignes med eller erstatte det faglige grundlag, som 

hidtidige undervisere med den etårige videreuddannelse har. Selv 

med en halveret uddannelseslængde er der behov for, at fremtidens 

undervisere har viden om, hvordan man lærer et andetsprog, og hvor-

dan man beskriver indlærersprog for derigennem at kunne tilrette-

lægge et pædagogisk og fagligt velgennemtænkt forløb.

Arbejdsgruppen har afsluttet sin møderække i sensommeren 

2017, men selve den ministerielle udformning af bekendtgørelsen 

om den nye læreruddannelse venter vi stadig på. Man kan kun håbe, 

at arbejdsgruppens anbefalinger forhindrer ministeriet i at smide 

barnet ud med badevandet, sådan som det oprindelige udspil lagde 

op til.
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Samspil – sprogdidaktiske 
tilgange til arbejdsrettet 
andetsprogsundervisning

Når undervisningen i dansk som andetsprog skal rettes mod arbejds-

markedet, består den sprogdidaktiske opgave i at skabe et samspil 

mellem det sprog der anvendes på kursisternes arbejds- eller prak-

tikplads, og det sprog der undervises i. Hvordan dette samspil skal 

udformes, afhænger af hvilket sprogsyn og læringssyn man tager ud-

gangspunkt i, og hvad man ser som målet for samspillet: Skal sprog-

undervisningen rette sig mod kursisternes umiddelbare sproglige 

behov på arbejds- eller praktikpladsen, eller skal den (også) bidrage 

til at kursisterne får bredere arbejdsrettede kompetencer?

Der er mange mulige tilgange og mål når man skal tilrettelæg-

ge en andetsprogsundervisning der har til formål at skabe et sådant 

samspil, og det giver anledning til at reflektere over nogle grundlæg-

gende sprogdidaktiske spørgsmål.

Jeg vil i denne artikel præsentere tre forskellige tilgange – en 

kommunikativ, en sociokulturel og en biografisk – som kan supple-

re hinanden, og jeg vil give eksempler på hvordan man kan arbejde 

didaktisk med hver af disse tilgange (Pedersen 2016).

michael svendsen pedersen

Lektor emeritus

Roskilde Universitet

misvpe@ruc.dk
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Samspil

En overordnet model for samspillet kunne se således ud:

Under
visnings-
rum

Arbejds-
rum

Hente

Bruge

Læringsrum

Figur 1. Samspil mellem arbejdsrum og undervisningsrum.

Her indgår arbejdsrummet og undervisningsrummet i et samlet lærings-

rum. Arbejdsrummet, hvor arbejdet foregår, kan være på en arbejds-

plads af enhver art, og undervisningsrummet, hvor den tilrettelagte 

sprogundervisning foregår, kan være på et sprogcenter, men også på 

en arbejdsplads. I læringsrummet skabes der et læringskredsløb ved at 

man henter sprog fra arbejdsrummet, analyserer og anvender det i 

undervisningsrummet for derefter at bruge det i arbejdsrummet.

Der er mange måder at hente sproget på: Undervisere og kursi-

ster kan lave lyd- og videooptagelser, hente skriftligt/trykt materia-

le, lave interviews med deltagere og arbejdsledere, gøre observatio-

ner osv. Men både når man henter sproget, analyserer og bruger det 

til undervisning eller i praksis, er det nødvendigt at træffe beslutnin-

ger om hvad det er for en tilgang man har til sprog og sproglæring.

Et eksempel fra en arbejdsplads kan illustrere hvordan arbejds-

pladssprog kan analyseres på flere forskellige måder. Eksemplet 

er fra et plejehjemskøkken hvor praktikanten (P) bliver bedt om at 

hjælpe med at tilberede den fars til forloren hare som en medarbej-

der (M) har rørt sammen. Uddraget af kommunikationen her er fra 

en lyd- og videooptagelse:



sprogforum 66 · 2018 17

[M til P]: Kan du ikke hjælpe mig med det her, så jeg kan blive færdig.

[P går i gang med at ordne farsen].

M: Den skal lige glattes med vand.

P: Nå, okay.

M: Og så, den der er okay. Og så skal der bacon på. Så pak den ind i 

bacon, ik’ os’.

P: Okay. [Efter et stykke tid] Er det fint sådan her?

M: Og så den der.

[P glatter fars i en bradepande]. 

M: Du former det som et brød. 

P:  Ja.

M: Ja, du skal nok have lidt mere vand på fingrene. Nej, mere vand 

på fingrene.

P’s kommunikative behov her er at kunne forstå den instruktion som 

M giver hende undervejs i processen. P skal kunne stille spørgsmål 

der har til formål at tjekke om hun har gjort det rigtigt. De enkelte 

led i instruktionen bliver givet i forbindelse med hver delhandling, 

men nogle gange bliver rækkefølgen også markeret sprogligt med 

M’s brug af “så”.

Det fremgår også af eksemplet at det ikke alene handler om kom-

munikativ betydning, men også om en social relation mellem P og 

M. M er fastansat og har ansvar for at retten bliver lavet korrekt og 

til tiden, mens P er medhjælper (“Kan du ikke hjælpe mig med det 

her, så jeg kan blive færdig”). Selvom der ligger en opskrift på forlo-

ren hare fremme, bliver P ikke introduceret til den, og hun får heller 

ikke en mundtlig introduktion til hvad det er for en ret. Da obser-

vatøren spørger P om hun ved hvorfor det hedder forloren hare, gi-

ver en anden medarbejder observatøren – men ikke P – en grundig 

forklaring på spørgsmålet. Der er altså et hierarkisk forhold mellem 

P og M, og man kan se P’s deltagelse i arbejdsfællesskabet som peri-

fer. Skal P have en mere central plads i arbejdsfællesskabet, skal hun 

have sociokulturelle sproglige kompetencer til at forhandle sin iden-

titet og position, ligesom den asymmetriske magtrelation hun bliver 

indplaceret i, skal ændres.

I en samtale med observatøren fortæller P at hun har været et 

halvt år i jobtilbud, men ikke kan finde andet arbejde og derfor 

tænker på at gå på VUC. Hun overvejer at tage 9.-10. klasse da hun 

ikke har uddannelse fra tidligere, og er klar over at man skal have 

en uddannelse i Danmark for at have muligheder på arbejdsmarke-

det. Hun har været på madlavningskursus, har arbejdet i kantiner 

og prøvet forskellige jobs med løntilskud, men har ikke fået “rigtigt 
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arbejde” endnu. P har altså vanskeligheder med at skabe biografisk 

sammenhæng og mening i sin livs- og arbejdssituation, hvilket har 

betydning for hendes muligheder og motivation for at indgå i en 

sproglæringsproces.

Kommunikativ kompetence til at indgå i kommunikationssitua-

tioner, sociokulturel sproglig kompetence til at forhandle identitet, 

sociale relationer og en plads i arbejdsfællesskabet samt biografisk 

sammenhæng og mening er således tre supplerende dimensioner i 

sproglæringen, som kan være udgangspunkt for tilrettelæggelsen af 

et arbejdsrettet sproglæringsforløb.

Kommunikativ tilgang

I en kommunikativ tilgang til sproglæring arbejdes på grundlag af 

et funktionelt sprogsyn, dvs. at sproget bruges til at udføre sprog-

handlinger med – f.eks. at instruere, at informere, at argumentere, at 

forklare – på en måde der er tilpasset kommunikationssituationen, 

og målet med undervisningen er at deltagerne får kommunikative 

kompetencer.

I situationen fra plejehjemskøkkenet er der to vigtige sproghand-

linger: M’s instruktion og P’s tjek af at hun har udført (del)opgaven 

rigtigt. I sprogundervisningen kan man arbejde med kommunika-

tive problemløsningsopgaver (tasks) som giver kursisterne mulig-

hed for en kognitiv bearbejdning af sproget (Pedersen 2015). Der 

er mange måder at lave tasks på som giver anledning til at arbejde 

med instruktioner. Det kan f.eks. være at se videooptagelsen (eller en 

Youtube-video) og omsætte den til en opskrift:

GØRE INGREDIENS HVORDAN, HVOR

1 Rør kødet med salt

2 Tilsæt rasp, æg og mælk

3 Tilsæt peber og hakket bacon

4 Kom farsen i bradepander med bage-

papir

osv.

Figur 2. Strukturering af opskrift.

Kursisterne kan også arbejde med opgaver hvor en kursist instrue-
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rer en anden i at samle en Lego-model, klippe julehjerter osv., eller 

en kursist kan give en instruktion i tilberedning af en ret til en eller 

flere andre kursister som har billeder af delprocesserne og skal lægge 

dem ned i rækkefølge.

Som det fremgik af eksemplet, er det sprog der blev anvendt til 

sproghandlingen ‘instruktion’, i virkeligheden meget varieret: Be-

skrivelse af næste skridt i processen: “Og så skal der bacon på”; in-

direkte ordre: “Så pak den ind i bacon, ik’ os.”; information/vejled-

ning: “Den skal lige glattes med vand. Du former det som et brød”. 

Samtidig er sproget tæt forbundet med handlingen, således at man 

kun forstår hvad “den” refererer til hvis man kan se hvad der foregår. 

Det er derfor vanskeligt – hvis ikke umuligt – at designe tasks som 

kan afspejle den sproglige mangfoldighed i praktisk kommunikati-

on, og de særtræk man finder i sprogbrugen i specifikke kontekster 

(Brouwer & Nissen 2003: 62).

Det er derfor, som Mike Long siger, ikke statiske sproglige træk i 

bestemte (kon)tekster (texts) der skal være udgangspunkt for analy-

sen, men derimod de (arbejds)opgaver (tasks) der skal udføres:

The primary focus of language analysis in TBLT [Task-Based Lan-

guage Teaching] is the dynamic qualities of target discourse – how 

language is used to accomplish tasks – not simply the linguistic fea-

tures of static texts. (Long 2015: 203)

De tasks som undervisningen retter sig mod, kalder Long for mål-

tasks (target tasks), dvs. “what they [learners] have to do in and through 

the target language” (108), og de kan så efter en diskursanalyse være 

udgangspunkt for pædagogiske tasks (pedagogic tasks) (Long 2015: 180 

ff.).

For at sætte et kommunikativt læringskredsløb i gang, hvor kur-

sisterne selv er med til at udforske, reflektere over og få erfaringer 

med det sprog der faktisk bruges – dvs. at kursisterne bliver kon-

tekstsensitive (Brouwer & Nissen 2003: 63) – kan man supplere sam-

spillet mellem mål-tasks og pædagogiske tasks med integreringsopga-

ver (Sandwall 2013). I disse opgaver tages kursisternes arbejde med 

sprog i undervisningen med på arbejdspladsen, og erfaringerne med 

sprogbrug på arbejdspladsen i forbindelse med interaktion, arbejds-

opgaver og relationer bruges som ressourcer for sproglæring. Kur-

sisterne kommer dermed til at bruge sproget til at kommunikere i 

forskellige kommunikationssituationer i arbejdsrummet og under-

visningsrummet, samtidig med at de kommer til at kommunikere 

om sproget. 
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Der er tre faser i brugen af integreringsopgaver: 

1. Forberedelse af sproget i undervisningsrummet (arbejde med 

sproget)

2. Gennemførelse: prøve/teste og observere sprog i arbejdsrum-

met (sproget i arbejde)

3. Efterbearbejdning af sprog fra arbejdspladsen (arbejde med 

sproget) (Sandwall 2013: 215-16).

Det kommunikative samspil der her er beskrevet, kan siges at bestå 

i et medspil i og med at man i undervisningen prøver at afspejle det 

sprog der anvendes i arbejdsrummet. Dermed kan man imidlertid 

også være med til at reproducere den marginalisering som kursister-

ne kan være udsat for på deres arbejds- eller praktikpladser. Der er 

derfor også brug for at skabe et modspil i undervisningsrummet til 

kommunikationen i arbejdsrummet, og det fører over i en sociokul-

turel tilgang.

Sociokulturel tilgang

Vi så i eksemplet fra plejehjemskøkkenet at P befandt sig i en margi-

naliseret position i arbejdsfællesskabet på sin praktikplads (Trane-

kjær & Kirkebæk 2017). Det kom til udtryk i at hun først og frem-

mest blev positioneret som medhjælper og ikke én der skulle udvikle 

sin faglighed og blive en mere integreret del af arbejdsfællesskabet. 

Også sprogligt viser M’s instruktion og anvisninger at det er hende 

der styrer tilberedelsesprocessen skridt for skridt, hvilket under-

støttes af P’s spørgsmål om hvorvidt hun gør det rigtigt. M spørger 

f.eks. ikke P om hun har forstået hvad opgaven går ud på, om hun 

har spørgsmål til retten og proceduren, om hun har erfaringer med 

madlavning andre steder fra som hun kunne trække på og videreud-

vikle osv.

I sin bog om en række kvindelige indvandrere i Canada viser 

Bonny Norton hvordan disse kvinder bliver marginaliseret på deres 

arbejdspladser, ikke får mulighed for at være legitime sprogbrugere 

(legitimate speakers) og derfor ikke får mulighed for investering (in-

vestment) i deres sproglæring (Norton 2013). Her kan undervisnings-

rummet bruges til at empower kursisterne til at overskride de grænser 

og barrierer de måtte møde, og de magtrelationer og hierarkier de 

måtte være underlagt på arbejds- eller praktikpladsen, således at de 

kan opnå en større affordance for sproglæring, dvs. de læringsmulig-

heder der skabes i samspillet mellem de læringsressourcer der er på 
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arbejds- eller praktikpladsen, og de ressourcer og den agency de selv 

har med sig (Sandwall 2013: 27 ff.; van Lier 2004: 90 ff.). Hermed bli-

ver der i undervisningsrummet givet et modspil til læringsmulighe-

derne i arbejdsrummet i form af en sociokulturel tilgang til sprog-

læring, hvor sprog bliver brugt til at forhandle identitet og position 

i et praksisfællesskab (se Block 2003: 74 ff.) – og til at blive mere fag-

lig, f.eks. mindre køkkenmedhjælper og mere køkkenassistent eller 

-medarbejder.

I Aud Blaker og Michael Svendsen Pedersens artikel i dette 

nummer af Sprogforum bliver det beskrevet hvordan målet med 

sprog undervisningen ikke alene er at den er arbejdsrettet, men at 

kursisterne bliver “ansettbare”, at de får de sproglige og faglige kom-

petencer der skal til for at de kan blive jobparate. Det sker ved at un-

dervisningen bliver lagt ud på arbejdspladsen, og at erfaringer fra 

arbejdspladsen bliver taget ind i undervisningen i form af cases og 

rollespil.

Det der skal hentes ind i undervisningen i en sociokulturel til-

gang, er deltagernes levede erfaringer med anvendelsen af sproget som 

social praksis og sproglæring som en form for socialisering. Her kan 

man også bruge integreringsopgaver. Bonny Norton foreslår at man 

arbejder med “classroom-based social research” med brug af “diaries 

and journals” som kan hjælpe kursister med at forstå “how opportu-

nities to speak are socially structured”, og hvordan de kan udfordre 

sociale praksisser (Norton 2013: 189).

Man kan også – som det skete på et sprogkursus på et plejehjem – 

anvende en refleksionscirkel som redskab til at formulere og reflektere 

over bl.a. “Hvad skete?”, “Hvad følte/tænkte du?”, “Hvad kunne du 

have gjort anderledes?” og “Hvad vil du gøre i en lignende situati-

on?” (Pedersen 2007).

Biografisk tilgang

Som det fremgik af samtalen med P i plejehjemskøkkenet, indgik 

der flere forskellige uddannelses- og arbejdsforløb i hendes livshi-

storie. Hvis man gennemførte et længere biografisk interview med 

hende, ville man kunne få et indtryk af hvordan hun forsøger at ska-

be biografisk mening i disse begivenheder i sin livshistorie, dvs. hvad 

det er for et narrativ hun bruger til at koble sin fortid og nutid sam-

men med et fremtidsperspektiv, herunder et perspektiv for deltagel-

se i et bestemt socialt fællesskab (imagined community) og udviklingen 

af nye identiteter (possible selves) (Dörnyei 2009/2010).

På et overordnet plan har deltagernes livshistorier og biografi-
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er stor betydning for deres sproglæring (Benson & Nunan 2005). Et 

eksempel på dette har jeg beskrevet i Pedersen 2007, hvor jeg viser 

hvordan to kvinder fra Afghanistan der er i praktik på et plejehjem, 

anvender og udvikler deres sprog på helt forskellige måder, og hvor-

dan dette hænger sammen med de biografiske fortællinger de har 

om deres livshistorie.

I sprogundervisningen kan man overveje hvordan kursisterne 

får mulighed for at arbejde med deres livshistorier i relation til prak-

tik eller arbejde. Det kan eventuelt ske i relation til arbejdet med 

CV’er, job og kvalifikationer, erfaringer fra arbejdsrummet, og der 

kan måske indlægges mindre coachingsessioner ind i undervisnin-

gen. Under alle omstændigheder har den biografiske dimension en 

helt afgørende rolle for kursisternes kommunikative og sociokultu-

relle sproglæringsproces.

Afrunding

Den didaktiske etablering af et samspil mellem arbejdsrum og un-

dervisningsrum i et samlet læringsrum rejser som sagt en lang ræk-

ke grundlæggende spørgsmål om sprogsyn, læringssyn, didaktisk 

tilrettelæggelse af undervisningen, målet med undervisningen osv., 

og der er en lang række forhold som fagkultur, arbejdspladskultur, 

arbejdsorganisering, samarbejde mellem sprogcenter, arbejdsplads 

og kommune osv. som spiller en rolle for hvilke læringsrum der kan 

udvikles.

I denne artikel har jeg præsenteret tre forskellige pædagogiske 

tilgange som supplerer hinanden, og et samspil mellem arbejdsrum 

og undervisningsrum i form af både et medspil og et modspil. Der 

kan udvikles yderligere tilgange og andre mål med den arbejdsret-

tede sprogundervisning, men hvad man end vælger, vil det fortsatte 

udviklingsarbejde være afhængigt af at valgene foretages på et pro-

fessionelt og reflekteret grundlag.
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Professionalisering af dansk 
som andetsprog i samspil med 
arbejde, praktik og IGU-forløb

Hvordan underviser man i brugen af en ‘kratrydder’ eller i hvad kol-

leger siger til hinanden i løbet af en arbejdsdag, f.eks.: ‘Martin sidder 

herude, så vi skal lige ud og have fat i ørene på ham’?

IGU-forløb1 (integrationsgrunduddannelse) og praktikker i sam-

spil med dansk som andetsprog er godt i gang i hele landet, men det 

er stadig op til den enkelte underviser i de fleste kommuner og på 

mange sprogcentre at tilrettelægge og udføre undervisningsopga-

ven – en opgave som kun i sjældne tilfælde er målbeskrevet. Under-

viseren skal stort set tilrettelægge forløbet fra a til z, og hvis det ikke 

skal være ad hoc-undervisning eller forlagt danskuddannelsesun-

dervisning, så kræver det opbygning af en gedigen og professionel 

pædagogisk værktøjskasse med retningslinjer, fremgangsmåder og 

pædagogiske principper.

Det er meget forvirrende og utrygt for mange undervisere at blive 

stillet over for sådan en undervisningsopgave af flere grunde. For det 

første er der ikke opstillet konkrete mål at arbejde frem imod, og for 

det andet kan der være flere kursister med forskellige arbejdsfunkti-

oner på samme arbejdsplads eller kursister fra flere arbejdspladser. 

Sandsynligvis har kursisterne derudover forskellige dansksproglige 

niveauprofiler.

Hensigten med denne artikel er at videregive erfaringer med at 

strukturere og tilrettelægge denne type erhvervsrettet danskunder-

visning som en hjælp til at indkredse og fastholde de vigtigste mål 

og delmål for de undervisere der står over for en undervisningsopga-

ve med rigtig mange facetter.

ellen bertelsen

Cand.mag. i dansk og fransk

Underviser i dansk som andetsprog

ellenbertelsen3@gmail.com

mailto:ellenbertelsen3@gmail.com
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Læringsprincipper

Alle undervisningsopgaver kræver naturligvis bevidsthed om eget 

pædagogisk-didaktisk ståsted, men det er særlig nødvendigt at fast-

lægge nogle kriterier og principper som kan være med til at fasthol-

de en struktur når undervisningen skal tilrettelægges uden centralt 

fastlagte mål. Det er den enkelte kursists sprogbehov på den konkrete 

arbejdsplads der er styrende for indholdet, og det er selvfølgelig også 

kursistens dansksproglige niveau der skal tages udgangspunkt i.

Nogle overordnede læringsprincipper er dog også et godt ud-

gangspunkt for tilrettelæggelsen, uanset hvor undervisningen fin-

der sted, eller hvem der skal undervises. Det kunne f.eks. være: re-

levant indhold i forhold til den enkelte kursist, relevant ordforråd, 

sammenhæng mellem det der foregår i undervisningen, og i den 

konkrete arbejdssituation, mulighed for sammenligning med egne 

erfaringer, at flest mulige er mest muligt aktive, og rækkefølge af læ-

ringsaktiviteter, f.eks. indhold og forståelse før grammatikfokus (se 

eksempler på andre pædagogiske principper i Lund 2014).

Forberedelse af undervisningsopgaven

Forberedelse af en undervisningsopgave på en arbejdsplads, eller 

i tilknytning til en arbejdsplads, kræver lidt ekstra i forhold til at 

få indblik i hvilken virksomhed der er tale om, og dermed hvilke 

sprogbehov der skal fokuseres på. Det er vigtigt at udarbejde kur-

sistprofiler og en indgangstest, hvis kursisternes dansksproglige 

niveau er ubeskrevet, sådan at der er mulighed for at differentiere 

og evaluere. Kursistprofilerne kan udarbejdes ud fra de oplysninger 

der er tilgængelige fra eksempelvis visitationen, men lige så vigtigt 

er det at interviewe kursisten for at finde frem til baggrund og fak-

tiske kompetencer. En indgangstest er et godt redskab til at kunne 

analysere kursistens sproglige niveau og senere til at have en tekst at 

evaluere progression på.

Det kan gøres meget enkelt, f.eks. ved at bede kursisten om 

mundtligt at beskrive sin arbejdsdag og sine arbejdsfunktioner. Hvis 

beskrivelsen optages på en lydfil, kan den udskrives og analyseres. 

Informationer om kursistens måde at strukturere en tekst på, syn-

taktisk udvikling og anden grammatik, semantiske netværk m.m. 

viser sig på baggrund af forholdsvis lidt tekst. Hvis samme øvelse 

gentages efter et givent forløb, har underviseren og kursisten en god 

indikation af den sproglige progression.

Sprogbehovsindsamlingen på arbejdspladsen kan bestå af:
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1. Interview med nøglepersoner om

a. hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen varetager eller 

skal varetage

a. hvor det kniber med kommunikationen mellem kolleger/

leder og medarbejder

a. hvilke vidensområder de anser for de vigtigste for at med-

arbejderen kan fungere på arbejdspladsen

2. Observation af arbejdssituationer med vægt på forskellige ty-

per af kommunikationssituationer (tale-, lytte-, læse-, skrive-

behov i de enkelte arbejdssituationer)

3. Interview med kursister om hvilke kommunikationssituati-

oner de skal fungere i, hvad de består af, og hvad der volder 

vanskeligheder for dem

4. Indsamling af autentiske materialer

5. Analyse af det indsamlede materiale

6. Udvælgelse af eksempler til undervisningstilrettelæggelse.

At træde ind på en arbejdsplads og få indsamlet det materiale som 

skal danne grundlag for et undervisningsforløb, kan virke ret uover-

skueligt, så det kan anbefales på forhånd at udarbejde en plan over 

hvad man skal have afdækket: Hvilken type kommunikation er der 

tale om, fx instruktion, besked eller dialog? Et observationspunkt 

er også at afdække hvem på arbejdspladsen der kommunikerer med 

hvem og om hvad:

• Hvad skal deltageren kunne tale om og på hvilken måde?

• Hvad skal deltageren kunne forstå, hvad skal deltageren kun-

ne skrive eller udfylde?

• Hvor foregår kommunikationen?

• Hvordan foregår kommunikationen?

• Hvad er det konkret for noget sprog der bruges i den givne 

sammenhæng?

• Hvad skal man vide for at kunne kommunikere i den givne 

situation?

• Hvilken type kommunikation er der tale om, f.eks. instrukti-

on, besked eller dialog?

• Hvem på arbejdspladsen kommunikerer med hvem og om 

hvad?

Et observationsskema er en god hjælp til at få en bred afdækning med 

eksempler på noget fra hver kategori. Et eller flere eksempler er som 
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regel nok til at komme godt i gang, og hvis man er så heldig at kunne 

mødes med leder og kolleger jævnligt, så er der gode muligheder for 

at få justeret mål og delmål. Når kursisterne først er i gang med at 

“levere” materialer til undervisningen i form af kommunikation de 

gerne vil blive bedre til, f.eks. som lydfil, skrevne tekster der ikke er 

tilgængelige for dem, fotos osv., så bliver det mest et spørgsmål om at 

sikre mangfoldige genrer og sørge for at dække tale-, lytte-, læse- og 

skrivebehov.

Når mål og delmål er opstillet, er det en rigtig god idé at afstem-

me med arbejdspladsen og løbende evaluere mål og opstille nye i fæl-

lesskab. På et IGU-forløb var målet for en kursist at kunne ekspedere 

i delikatessen. For at nå dertil var delmålene: at kende alle varegrup-

per, at kende til emballage og placering af stregkoder, kunne vægt 

og indtastning, kunne indlede og afslutte en ekspedition, spørge til 

det der ikke blev forstået, og kunne varetage forskellige variationer 

af ekspeditioner som byggede på ekspeditionsobservationer i butik-

ken.

Det er efter min mening ikke muligt at konstruere de kommuni-

kationssituationer der er autentiske på en arbejdsplads, uden forud 

at have observeret og noteret.

De konkrete mål der kan opstilles på en arbejdsplads, faciliterer 

undervisningstilrettelæggelsen, og evaluering er da også ofte lige til. 

I eksemplet fra ekspeditionssituationen kunne underviserne bede 

om at kursisten med støtte kom i gang med at ekspedere, og efter 

kort tid ekspederede kursisten selvstændigt, og dermed var opfyl-

delsen af målet synligt for alle.

Læringsmål

Læringsmål, såvel slutmål som delmål, skal være så konkrete og så 

tæt som muligt på de specifikke kommunikative sprogbrugssituati-

oner som kursisterne skal kunne mestre. 

I en slagterafdeling i en SuperBrugsen hvor tre kursister arbejde-

de med hver deres område i samme afdeling, kunne mål sorteres i:

• Mål for alle: Kunne forstå beskeder fra kolleger, kunne give be-

skeder til kolleger, læse ugeplaner, læse relevante opskrifter, 

kende varer og varegrupper i afdelingen, kende redskaber i 

afdelingen, læse tilbudssedler fra ugen, læse bestillingssedler 

til mad ud af huset.

• Individuelle mål for kursist 1: Slutmål: Kunne ekspedere. Delmål 

for at kunne ekspedere: Kunne forstå forskellige ordrer, kun-
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ne variere indledning, afslutning på ekspedition, kunne af-

klare ikke forståede sekvenser.

• Individuelle mål for kursist 2: Slutmål: Kunne fungere som slag-

ter. Delmål for at kunne fungere som slagter: Kunne udskæ-

ringer, kunne opskrifter, kunne rengøre og oprydde, kunne 

betjene indvejningsmaskine, kunne koder til almindelige va-

regrupper, kunne ændre priser.

• Individuelle mål for kursist 3: Slutmål: Kunne kommunikere 

bedre med kolleger. Denne kursist kunne klare sine praktiske 

arbejdsopgaver, men havde svært ved at kommunikere med 

kolleger, så der opstod dagligt misforståelser og irritation. 

Kursistens meget begrænsede sprog, der stort set kun bestod 

af betydningsbærende ord, gav anledning til dårlig kommu-

nikation, og det var nødvendigt at sætte ind med især høflige 

indledninger og afslutninger. Delmål for at kommunikere 

bedre med kolleger: Kunne give beskeder i mere sammen-

hængende sprog, kunne høflighedsfraser ved henvendelse til 

kolleger.

Organisering

Når læringsmålene er på plads, bliver den næste del af planlægnin-

gen at finde frem til – ved flere kursister fra enten samme arbejds-

plads med forskellige funktioner eller fra forskellige arbejdspladser:

• Hvilke læringsmål er fælles?

• Hvilke læringsmål er specifikke?

En gruppe af kursister har næsten altid forskellige mål for under-

visningen – nogle har kun mundtlige sprogbehov, mens andre skal 

læse og skrive. Det er vigtigt at huske at alle kursister ikke skal have 

alt. Det er derfor særdeles vigtigt at dele undervisningen op i inter-

valler, hvor der i en del kan arbejdes med det fælles, som kan være 

ordforråd, fælles mundtlige beskeder eller instruktioner, arbejdsbe-

skrivelser osv., og så at give de særlige behov fokus i en anden del af 

undervisningstiden. Selvom der ikke er læse- eller skrivebehov på 

arbejdspladsen for nogle kursister, så skal det overvejes om læse- og 

skrivefærdighederne alligevel skal udvikles i og med at et hvilket 

som helst job i en dansk kontekst kræver disse kompetencer på sigt.
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Aktivitetstyper, materialer og opgaver

I den erhvervsrettede undervisning er de autentiske materialer lige 

ved hånden. Autentiske tekster forstås bredt som: mundtligt sprog, 

f.eks. dialoger, instruktioner, beskeder (som lydoptagelser); skrevne 

tekster, f.eks. skemaer, instruktioner, beskeder og informationer; 

billedmaterialer, f.eks. fotos eller video.

Kunsten er at få iværksat rutiner og instrueret kursister og med-

arbejdere så de tænker i at indsamle det materiale som underviseren 

skal bruge i tilrettelæggelsen. Erfaringsmæssigt er det vigtigt at bede 

om f.eks. en optagelse af en instruktion, en arbejdsbeskrivelse osv. 

og samtidig instruere kursisterne i at bruge optagefunktionen på 

mobilen.

Et eksempel på de mundtlige basisfærdigheder for en skovarbej-

der i Naturstyrelsen (indkredset via sprogbehovsanalysen) er hver 

dag at kunne:

• samtale med leder og kolleger om arbejdsopgaver og planer 

for dagen

• tage imod mundtlige beskeder fra kolleger 

• forstå instruktioner

• give mundtlig besked om arbejdsopgavers udførelse til kol-

leger 

• bede om hjælp fra kolleger og forklare hvilken slags hjælp 

man har brug for

• smalltalke i pauserne med kollegerne. 

Det siger sig selv at det er “overskrifter” på kommunikationssitu-

ationer, så uden konkrete udfyldte eksempler der løbende bliver 

indhentet, kan der ikke tilrettelægges undervisning og udarbejdes 

materialer. En instruktion i brug af ‘kratrydder’ i skoven kan un-

derviseren selvsagt ikke tænke sig til, men ud fra en optagelse er det 

konkret anvendte sprog tilgængeligt, og det er derfor muligt at ud-

arbejde undervisningsforløb, aktiviteter og materialer på den kon-

krete tekst, f.eks. som følgende:

Først fylder du benzin på fra ‘kombidunke’. 

Så klikker du bæltet på og strammer remmen helt. Så justerer du 

skulderremmene. Bagefter trykker du to gange på pumpen, sætter 

foden på og trækker i snoren. 

Når maskinen er startet, så sætter du den fast på krogen.
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Du arbejder op og ned med maskinen og ikke fra side til side.

Vi rydder kun rundt om træerne.

Lydfilen overføres let, og underviseren kan så bruge lydfilen som 

lyttetekst, udskrive teksten til ordarbejde, grammatikfokus, udtale 

m.m. Med ‘kratrydderen’ – hvad enten den er imaginær eller fysisk 

repræsenteret – kan instruktionen udføres og gentages uendeligt i 

undervisningen. Det er meget motiverende for kursisterne at arbej-

de med de autentiske tekster og med kolleger og chefers autentiske 

sprog, ligesom det er motiverende at kunne forstå og udfylde ar-

bejdsstedets skemaer og arbejdsplaner m.m. uden at skulle ulejlige 

andre kolleger. Det er for mange og ikke mindst IGU-kursister et 

transparent og målrettet forløb med en umiddelbar anvendelighed.

Et eksempel på de skriftlige basisfærdigheder for en skovarbej-

der i Naturstyrelsen er:

• Hver dag: at skrive dagbog om udførte arbejdsopgaver

• Regelmæssigt: at skrive beskeder på sms til kolleger og svare 

på e-mails fra leder

• Af og til: at kunne udfylde månedsopgørelse i Excel med ko-

der, timer og arbejdsbeskrivelser.

Disse færdigheder er for en kursist med meget lidt skolebaggrund 

fra sit hjemland og Prøve i Dansk12 som afsluttet danskuddannelse 

en udfordring. Det er det lange seje træk som ikke nødvendigvis kræ-

ver meget tid ugentligt, men regelmæssighed og fokus. Det daglige 

skrivearbejde opbygges via stavetræning af fagord og udtryk, beteg-

nelser for arbejdsopgaver, stedsbetegnelser og fagkoder, f.eks. ‘klip-

pe op ved vej, Jyderup skov, PUBDRI’. Sms-beskeder som kursisten 

modtager og skal afsende, samles ind fra virkeligheden, og et katalog 

af forskellige mulige sms-svar, som kursisten kan kopiere, er en stor 

hjælp i det daglige arbejde. F.eks.: ‘Jeg er først i Sonnerup skov. Efter 

frokost til møde på kontoret.’

Hver måned afsluttes med en timeseddel i Excel. For en kursist 

med ringe eller ingen erfaring i brug af computer er det en udfor-

dring, men det er et vigtigt mål. Hvis det ikke kan klares selvstæn-

digt, er det hver måned et stort arbejde for andre kolleger, så det vil 

afgjort være en barriere for videre ansættelse. Det mål er derfor højt 

prioriteret, og der afsættes lidt tid hver undervisningsgang. Først 

observerer kursisten i en længere periode hvordan det bliver gjort, så 

begynder kursisten selv at indtaste for så til sidst at udfylde skemaet 

selvstændigt med efterfølgende kontrol.
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At undervise tæt på arbejdspladsernes sprogbehov giver god me-

ning for alle – både for arbejdspladsen, kursisten og underviseren, 

og hvis underviseren er godt organiseret, er det en forholdsvis lettil-

gængelig opgave. Der er ikke én måde at gøre det på, men det centra-

le er at der er struktur, og at underviseren har lavet det nødvendige 

forarbejde, så det står klart hvilke forudsætninger og kompetencer 

kursisterne har med, hvad der skal undervises i, og hvordan der skal 

undervises, så de enkelte mål og delmål kan nås.

Noter
1. Integrationsgrunduddannelsen 

(IGU) er en treårig forsøgsordning 
som skal sikre mulighed for 
arbejde og opkvalificering for 
flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge hvis kvalifikationer 
og produktivitet endnu ikke står 
mål med kravene på det danske 
arbejdsmarked. Uddannelsen 
varer to år og omfatter ansættelse 
i en lønnet praktikstilling på en 
virksomhed og skoleundervisning 
med uddannelsesgodtgørelse. 
Ordningen bygger på de 
eksisterende overenskomster 
og satserne for den toårige 
erhvervsgrunduddannelse.

2. Danskuddannelse 1 er tilrettelagt 
for kursister som ikke kan læse 
og skrive på deres modersmål, 
samt kursister som ikke 
behersker det latinske alfabet. 
Målet for undervisningen er 
grundlæggende færdigheder 
i mundtlig dansk og læse- og 
skrivefærdigheder med henblik 
på at kunne klare sig på det 
danske arbejdsmarked og som 
borger i det danske samfund. 
Danskuddannelsen afsluttes med 
Prøve i Dansk 1.
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“Här böjer vi inte verb i onödan” 
– om samarbete och lärande 
inom integrerad yrkes- och 
andraspråksutbildning

Projektet YFI (Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för 

invandrare) startades av Stockholms stad 2015. Här erbjuds tre in-

riktningar: kock, byggyrken och undersköterska inom äldreomsorg. 

Målgruppen är vuxna som placerats i studieväg 2 (motsvarande 

Danskuddannelse 2) inom utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

Eleverna är alltså nybörjare i svenska, har maximalt nio års grund-
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skola och saknar yrkesutbildning. Arbetet som presenteras i den här 

artikeln bygger på samverkan mellan Nationellt centrum för sven-

ska som andraspråk (NC) och elever och personal på Kista byggtek-

niska gymnasium som deltar i projektet. YFI syftar till att “ta fram 

ett arbetssätt där andraspråkslärare och yrkeslärare samarbetar från 

första dagen”1 och NC gavs i uppdrag att genomföra en kompetens-

utvecklingsinsats med detta mål för lärarna.

Kursplanerna för yrkesutbildningar i Sverige ställer krav på så-

väl yrkes- som språkliga färdigheter. Eleverna ska, utöver praktiska 

yrkeskunskaper, kunna använda grundläggande fackterminologi, 

motivera val av arbetssätt, göra översiktliga beskrivningar av pro-

cesser och allmänt kunna kommunicera med andra yrkesutövare.2 

Eleverna ska kort sagt utveckla ett språk som fungerar för att tän-

ka, kommunicera, lära samt till att söka och behålla ett yrkesarbete. 

Kursplanen för SFI (SFS 2017:91) anger att utbildningen “ska ge språ-

kliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier”.

Yrkeslärare och språklärare kommer dock från olika kunskaps-

domäner, deltar i olika slags praktikgemenskaper med olika språ-

kliga repertoarer. Att hitta en samsyn som grund för samarbete kan 

därmed vara en utmaning. Inledningsvis i insatsen granskades de 

olika kursplanerna för att lärarna skulle formulera gemensamma 

lärandemål för eleverna, men kursplanerna visade sig vara alldeles 

för abstrakta dokument för att kunna tjäna detta syfte.

Den gemensamma grunden för samarbete blev därför istället 

gemensamma konkreta erfarenheter, närmare bestämt iakttagelser 

av eleverna i konkreta lärandesituationer. Detta visade sig ge lärarna 

stöd att se hur de tillsammans kunde stödja eleverna i deras dubbla 

utmaning att lära språk och yrke samtidigt.

Underlag för samarbete och lärande

För att fånga elevers lärandesituationer gjorde NCs medarbetare up-

prepade besök i de byggtekniska verkstäderna och samtalade med 

yrkesläraren och språkläraren om hur de genomförde och tänkte 

kring undervisning och eleverna berättade om utbildningsmoment 

som de höll på med. Dessa samtal filmades. Språkläraren dokumen-

terade också löpande olika aktiviteter i byggverkstaden via sin mo-

biltelefon.

Dessa fotografier och filmer illustrerade arbetssekvenser i verk-

staden, t.ex. i samband med att eleverna parvis byggde förråd inom 

kursen ”Husbyggnad 1”. Detta gjorde det möjligt för lärarna att till-
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sammans resonera om elevernas språk- och yrkesmässiga utveckling 

över tid. En första film visade t.ex. hur en elev, med hjälp av ett antal 

foton av det påbörjade förrådet, benämnde de redskap och material 

han använt. Här använde eleven huvudsakligen enstaka substantiv 

och verb. I nästa film stod samma elev vid ett halvfärdigt förråd och 

redogjorde något mer sammanhängande för det arbete han utfört. 

I den tredje filmen kunde eleven beskriva de olika momenten i det 

nu färdigställda förrådsbygget, vilket material och vilka redskap han 

använt på vilka sätt och varför. Samtidigt visade han på de olika del-

arna av bygget han talade om.

I dessa filmer hör man både språkläraren och yrkesläraren 

ställa frågor som stöttade och utmanade eleven att utveckla sina 

redogörelser. När lärarna i efterhand lyssnade till elevens redogörel-

ser synliggjordes viktiga framsteg samtidigt som det blev tydligt 

vilka utmaningar eleven stod inför och vad han behövde träna på. 

De olika filmerna illustrerade alltså en elevs språkliga och yrkes-

mässiga progression och gav också underlag för formativa resone-

mang. Sammanfattningsvis synliggjorde filmerna att eleverna be-

hövde rika och varierade tillfällen att träna på yrkesterminologi och 

språk liga uttryck för att få möjlighet att uppnå utbildningens yr-

kes- och språkmål. Samtalen utifrån filmerna gav lärarna möjlighet 

att tillsammans forma undervisningen utifrån elevernas behov och 

förutsättningar, t.ex. vilka yrkesmoment man behövde upprepa ef-

tersom eleverna inte förstått eller inte hade språk för att uttrycka.

Ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv på 
användningen av filmer och fotografier

Redogörelsen och vår förståelse av arbetetssättet utgår från ett so-

ciokulturellt perspektiv och situerat lärande (t.ex. Säljö 2014; Lave 

& Wenger 1991) samt från aspekter av verksamhetsteori (Engeström 

2001).

Eleverna i den byggtekniska utbildningen inom YFI rör sig i tre 

olika lärandekontexter (verkstad, språkklassrum och praktikplats) 

som tillsammans utgör utbildningens läranderum (Pedersen 2007). 

I förra avsnittet beskrevs hur situationer som eleverna upplevde i 

verkstaden filmades och fotograferades och användes i språkklass-

rummet. Både lärare och elever rör sig mellan dessa kontexter – och 

eleverna rör sig även mellan utbildning och praktikplats.

Via filmer/foton “fångades” och hämtades alltså yrkesrelatera-

de situationer som eleverna fick fortsätta att arbeta med i språk-

klassrummet. Den språkliga bearbetningen av de gemensamma 
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erfarenheterna fördjupade även elevernas förståelse av det yrkesre-

laterade innehållet. Genom det erfarenhetsbaserade klassrumsarbe-

tet kunde eleverna både få individualiserat stöd och tillräckligt med 

tid att träna på att kommunicera i och om arbetet i verkstaden och 

det kommande yrkeslivet. Vidare användes situationerna för lärar-

nas samarbete; för deras samtal, planering och bedömning. Genom 

foton från praktikplatser som eleverna lade upp på ett instagram-

konto fick yrkesläraren också information om vilka arbetsuppgifter 

eleverna hade på praktiken och eleverna kunde visa, berätta om och 

jämföra sina arbetsplatser med varandra.

Genom att filmer/foton på detta sätt “rörde sig” mellan och an-

vändes i olika läranderum av olika lärarkategorier och elever blev 

likheter mellan lärandekontexterna synliga samtidigt som olikhe-

terna blev möjliga att överbrygga.

Föremål – artefakter – som kan användas för att stödja kommuni-

kation, aktiviteter och lärande inom och mellan olika kontexter kan 

kallas gränsobjekt (boundary objects, Star & Griesemer 1989; Engeström, 

Engestöm & Kärkkäinen 1995; Tuomi-Gröhn & Engeström 2003; Ak-

kerman & Bakker 2011). Sådana objekt är både konkreta och flexibla 

nog att möjliggöra och stödja dialog över konkreta eller imaginära 

gränser mellan verksamheter.3 Man menar här att möjligheter att 

agera i olika verksamheter leder till ökade möjligheter att lära efter-

som man då lättare får syn på och kan jämföra och reflektera över 

samma eller liknande situationer i olika kontexter. Inom YFI-ut-

bildningen utgjorde fotografier och filmer sådana gränsobjekt.

För lärarna

Som tidigare nämnts fungerade inte kursplanerna som gränsobjekt 

mellan språk- och yrkeslärarna. Däremot fungerade bevisligen fil-

mer/foton som gränsobjekt för samplanering och -bedömning. Fil-

mer/foton av elever synliggjorde och konkretiserade lärandemål för 

såväl språk- som yrkesutbildningen. Filmerna satte fokus på hur tätt 

elevernas förståelse för yrket och språket i yrket hänger samman, vil-

ket ökade möjligheterna till lärande och samarbete mellan lärarna. 

Med andra ord kan filmerna sägas illustrera yrkes- och språklärarens 

gemensamma uppgift (jfr. Larsson & Löwstedt 2014).

Vad gäller fokus på yrkesrelaterade språkfärdigheter kunde språk-

läraren i klassrummet använda film/foto från verkstaden för indivi-

dualisering av strukturerad träning. För vissa elever kunde bildse-

kvenser användas för att benämna redskap, material, verbprocesser 

och träna uttal. De mer avancerade kunde, utifrån samma bildse-

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jan%20L%F6wstedt
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kvens, träna på att redovisa tillverkningsprocessen eller formulera 

fördjupande frågor till yrkesläraren.

För utveckling av yrkeskunskaper kunde yrkesläraren använda 

samma film-/bildsekvens för elevernas reflektion över de val som 

styrt arbetsprocesserna och över resultatet, t.ex. det färdiga förrådets 

byggnadstekniska kvalitet. Samma material kunde också användas 

för undervisning inom olika teman såsom ergonomi och säkerhet. 

Genom att man först noga bearbetat konkreta yrkessituationer kun-

de yrkesundervisningen efterhand använda läromedelstexter som 

inledningsvis var på för avancerad språklig nivå.

För eleverna

Ovan har beskrivits en undervisning som bygger på att konkre-

ta situationer som eleverna erfarit har dokumenterats och sedan 

följt med in i en annan kontext, dvs. en undervisning som nyttjar 

gränsobjekt som stöd för elevernas lärande. Genom filmerna/fotona 

får eleverna ökade möjligheter att få syn på och lära det språk de be-

höver för sitt yrkesliv, vilket kan öka deras investering (Norton Peirce 

1995) och delaktighet i utbildningen och därmed även möjlighe-

terna till framgångsrika studier. Ytterligare ett sätt att öka engage-

manget och lärandemöjligheterna är att eleverna själva planerar och 

fotograferar/filmar. Att diskutera och planera vilka arbetsuppgifter 

som ska filmas och vilka kommentarer som kan ges kan ge mång-

facetterade möjligheter till yrkeslärande och intensiv och autentisk 

språkträning utifrån elevernas förutsättningar.

Foton kan också stödja eleverna att agera i utmanande situati-

oner på praktik- och arbetsplatser. Med utgångspunkt i foton kan 

aspekter som kan vara svåra för eleverna att diskutera med sin prak-

tikhandledare tas upp. Hit hör t.ex. arbetsplatskulturella aspekter 

som hur man vet vem som förväntas koka 10-kaffet eller varför det 

står en tårta på bordet. Utifrån foton från autentiska arbetslivskon-

texter kan man också träna språkhandlingar för att ställa kritiska 

frågor eller argumentera för sin åsikt i samtal med arbetskamrater 

eller chefer på en byggarbetsplats (jfr. mot- och medrum, Pedersen 

2007, även Sandwall 2013).

Att använda filmer/foton som gränsobjekt i de olika lärande-

kontexter som eleverna har tillgång till ger eleverna konkret stöd i 

att förstå vad de behövde kunna säga, förstå och redogöra för för att 

klara kursmålen. Användningen av gränsobjekt stödjer också använ-

dandet av informella och formella strategier för lärande (jfr. kursmå-

len för utbildningarna), eftersom elever och lärare kontinuerligt 
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reflekterar över lärandesituationer i de olika kontexterna. Sådana 

strategier är viktiga för elevernas fortsatta lärande på arbetsplatser.

Sammantaget underlättar arbetssättet för eleverna att hantera ett 

lärande som hela tiden rör sig mellan kognitiva aspekter där de ska 

förstå och utföra handlingar som yrkesmän – och språkliga aspekter, 

där de ska sätta ord på och utföra språkhandlingar både som yrkes-

män och som kritiska, vuxna medborgare.

Avslutande ord

Det är detta fokus på elevernas strukturerade möjligheter till in-

tegrerat lärande som rektorn för byggutbildningen uttrycker i ci-

tatet som utgör titeln på den här artikeln: “Här böjer vi inte verb i 

onödan”. Underförstått: vi böjer förstås verb – men för att eleverna 

direkt ska kunna uttrycka sig och bli förstådda i studier och arbetsliv.

Vuxenutbildning behöver utgå från individens behov och 

förutsättningar och samtidigt erbjuda eleverna ett effektivt stöd i 

det hårda arbetet med den dubbla utmaningen. Den här artikeln har 

visat att ett systematiskt användande av fotografier och filmer från 

elevernas utbildning och praktik både kan möjliggöra det nödvändi-

ga lärarsamarbetet och ge individualiserat stöd för elevernas språk- 

och yrkesutveckling.

Författarnas tack

Författarna vill rikta ett varmt tack till lärare och elever på Kista byg-

gtekniska gymnasium. Tack för att vi fick filma och utveckla vår teori 

om gränsobjekt. Tack vare er har vi nu ett embryo till en väl under-

byggd modell för integrerad yrkesutbildning – en modell som vi nu 

fortsätter att utveckla.

Noter

1. Projektet har medfinansiering 
av Europeiska socialfonden och 
beskrivs på http://yfi.stockholm.
se/

2. Ett exempel från Bygg- och 
anläggningsprogrammet: 
“Eleverna ska /…/ i alla ämnen 
arbeta med att utveckla sitt 
språk och få möjlighet att möta 
och diskutera olika perspektiv 

på människors livsvillkor i 
samhället.”

3. Ett exempel på gränsobjekt är 
portfolios i lärarutbildningar som 
används för att lärarutbildare och 
handledare ska kunna samverka 
kring en lärarstudents utveckling.
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Inddragelse af hverdagen i 
andetsprogsundervisningen

I kontrast til fremmedsprogsundervisning er det særlige ved under-

visning i andetsprog, at det rummer mulighed for, at kursisterne 

kan praktisere sproget uden for sprogskolen i hverdagen og på ar-

bejdet. I perioden 2014-2016 foretog jeg en undersøgelse af en række 

voksenkursisters formål med at gå til dansk på Danskuddannelse 3 

samt deres brug af målsproget, og undersøgelsen viste, at langt de 

flestes mål netop er at bruge sproget uden for (Jensen 2016).

Alligevel forbliver den dansksprogede hverdag ofte en hypote-

tisk mulighed, da min undersøgelse imidlertid også viser, at mange 

sjældent eller kun i begrænset omfang bruger målsproget udenfor. 

En væsentlig årsag kan være, at undervisningen, til trods for intenti-

onen, ikke støtter kursisterne i at overskride den usynlige sproglige 

grænse mellem klasseværelset og udenfor, idet den ikke i tilstræk-

kelig grad gør brug af de unikke læringsmuligheder, som miljøerne 

uden for klasseværelset rummer.

Med udgangspunkt i den økologiske teori (Gibson 1986), som har 

fokus på kursisten i dynamisk relation til situation og miljø, vil jeg 

i det følgende uddybe denne problematik. Til sidst vil jeg komme 

med et forslag til, hvordan man som underviser på Danskuddannel-

se 3 i højere grad kan inddrage kursisternes hverdag i undervisnin-

gen.

Klasseværelsescentreret hjemmearbejde

De fleste kursister på Danskuddannelse 3 går til sprogundervisning 

omkring 6-15 timer om ugen. De øvrige 162 timer er de uden for 

charlotte sun

Cand.mag. i dansk

Underviser i dansk som andetsprog hos Studie-

skolen

info@studieskolen.dk
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sprogskolen, hvor de er sammen med familie og venner, går på ar-

bejde, spiller tennis, planter blomster i altankassen, indretter hjem-

met, tjekker telefonen, kører i bus, handler ind, henter børn og ta-

ger jakken af, når solen skinner. Kort sagt har de et hverdagsliv, og 

det er netop her, at de gerne vil praktisere målsproget, men sjældent 

gør det. På nær når de laver hjemmearbejde. Som regel foregår den 

almindelige undervisning jo i et klasseværelse og er struktureret i 

forhold til en lærebog, men en fast integreret del af undervisningen, 

nemlig hjemmearbejdet, kan også siges at ligge udenfor, da kursi-

sterne typisk laver det nogle andre steder end i klassen, og hvor de er 

uden holdkammerater.

I lyset af kursisternes såvel som undervisningens mål er et nær-

liggende spørgsmål: Er hjemmearbejdet i lærebøgerne udformet 

med henblik på at situere sproget og dermed læringen til det præ-

sente miljø?

På baggrund af en nærlæsning af omkring 20 lærebøger fra 2004 

og frem (f.eks. Videre mod dansk af Thorborg 2011, Puls 3 af Slotorub & 

Moreira 2011, Tempo 2 af Gelbek 2004) er det korte svar nej. En af årsa-

gerne til det er, at hjemmearbejdet kun yderst sjældent adskiller sig 

fra klasseaktiviteterne. Dette kan bero på, at man i lærebøgerne sim-

pelthen udelader en markering af, og derved distinktion mellem, 

hvilke aktiviteter der er beregnet på brug i klassen og derhjemme, 

hvorfor de kan laves begge steder og dermed ikke kan kategoriseres 

som motiveret situerede (Lave & Wenger 1991).

I de lærebøger, hvor der skelnes mellem klasseaktiviteter og 

hjemmearbejde, kan jeg nævne to årsager til den manglende situe-

ring. Disse årsager består af, at man i lærebøgerne søger: 1) kontinui-

tet mellem hjemmearbejdet og undervisningen; 2) similaritet i enten 

form eller indhold. Med kontinuitet mener jeg, at der er en kausal 

strukturering og sammenhæng mellem aktiviteterne. Et eksempel 

på kontinuitet kan være, at lørnerne: A) læser en tekst derhjemme; B) 

svarer på spørgsmål til teksten i klassen; og C) laver eksempler med 

ord og udtryk fra teksten derhjemme. A fungerer dermed som en 

præøvelse, og C som konsolidering. Med similaritet refererer jeg til, 

at formen og/eller indholdet i hjemmearbejdet og klassearbejdet er 

identiske. Et eksempel på similaritet kan være, at lørnerne den ene 

dag gør som i ovenstående eksempel, og den næste dag: A) læser en 

tekst i klassen og laver eksempler med ord og udtryk fra teksten; og 

B) svarer på spørgsmål til teksten derhjemme.

Uagtet om lørnerne er i klassen eller ej, arbejder de altså på sam-

me måde med det samme indhold i form af de samme input, hvilket 

jo også er resultatet af en manglende markering af klasse- og hjem-
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mearbejde, som først skitseret. Aktiviteter, som er målrettet miljø-

erne udenfor, som f.eks. avislæsning (Langgaard 2008) og interview 

med en ven eller kollega (Jeppesen og Maribo 2008), optræder kun 

rent undtagelsesvist.

Der er en række umiddelbare fordele ved de nævnte systemer. 

F.eks. kan tiden fungere som en form for differentierende faktor, når 

kursisten læser en tekst derhjemme, idet nogle kursister har brug for 

et kvarter til det, og andre en time. Det er således tidsbesparende i en 

klasseværelsessammenhæng. Derudover kan det også øge kursistens 

motivation for overhovedet at lave hjemmearbejdet, da hun eller 

han ved, at klasseundervisningen vil tage udgangspunkt i teksten 

den følgende mødegang.

Imidlertid mener jeg, at det er en meget statisk måde at organi-

sere undervisningen på, som er forankret i et statisk lærings- og til-

egnelsessyn, idet undervisningen, som finder sted i klasseværelset, 

enten peger frem eller tilbage på klasseværelsesundervisningen og 

dermed implicit betragtes som den mest nyttige. Dette konstituerer 

en form for hermetisk lukket undervisningssystem. I det følgende 

vil jeg uddybe konsekvenserne af et sådant system efter en kort gen-

nemgang af den økologiske teori.

Den økologiske teori og det lukkede 
undervisningssystem

Inden for den økologiske psykologi taler man om, at forskellige mil-

jøer rummer forskellige affordances (Gibson 1986), som kan oversæt-

tes til handlemuligheder. I udgangspunktet er det en økologisk per-

ceptionsteori, idet den betoner, at vores adfærd beror på vores evne 

til at percipere affordances og agere med dem, hvormed der skabes 

en niche. Teorien er økologisk, da det således er den dynamiske, situ-

erede relation mellem aktør, handling og miljø, som står i centrum. 

Vores tænkning er kort sagt betinget af vores ageren med den præ-

sente niche, hvorfor vi også tænker og opfører os helt forskelligt, alt 

efter om vi er i en stue eller i en svømmehal.

Den samme relationelle bevægelse kan siges at gøre sig gældende, 

når det drejer sig om tilegnelse af et andetsprog (Kramsch 2002). Ek-

sempelvis afforder et klasseværelse fælles mål, sproglig vejledning, 

ro og fordybelse og sprog om sprog i klasseværelset. Ydermere affor-

der det holdkammerater, som muliggør stilladsering til opklaring 

og automatisering af f.eks. grammatiske strukturer (Donato 1994). 

Rent sprogligt afforder det et generisk sprog, som pædagogisk kan 
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tage afsæt i konkrete repræsentationer såsom billedet af et prototy-

pisk supermarked i en lærebog. Klasseværelset henvender sig således 

til en bred målgruppe.

I en økologisk optik mener jeg imidlertid, at et af problemerne 

ved kontinuitet og similaritet er, at det ofte genererer en uhensigts-

mæssig repræsentation og blanding af miljøer med manglende øje 

for, at vidt forskellige miljøer rummer vidt forskellige læringsmu-

ligheder. Vigtigst af alt går man glip af muligheden for at bruge de 

mange forhåndenværende affordances i kursisternes egne miljøer. 

Dette ses f.eks., når kursisterne sidder alene derhjemme, da hjem-

met ikke afforder klassekammerater, og træner mundtlige dialoger 

med sig selv, hvor de agerer et fiktivt jeg, som f.eks. møder en fiktiv 

nabo, eller når de beskriver et billede af et badeværelse i en lærebog i 

stedet for at tale med deres faktiske naboer eller gå ud på deres eget 

badeværelse og beskrive det.

Konsekvensen ved det lukkede undervisningssystem er, at det 

udvider klasseværelsesundervisningen, idet strukturerne fra den-

ne overføres til kursisternes private hjem (eller hvor de nu laver 

hjemmearbejde) i en 1:1-form. På denne måde bliver de individuelle 

hverdagsmiljøer, som jo er hovedmotivationen for kursisternes læ-

ringsforløb, ikke aktivt inddraget i sprogtilegnelsesprocessen, men 

simuleres blot i generisk form.

I det følgende vil jeg komme med et forslag til en pragmatisk ud-

videlse af læringsrummet, som faciliterer en mere situeret undervis-

ning, idet den skelner skarpt mellem de forskellige miljøer.

Forslag til en mere økologisk 
andetsprogsundervisning

Som beskrevet mener jeg, at undervisningen i klasseværelset kan no-

get helt særligt, men hjemmearbejdet trænger til en revurdering. I 

modsætning til den nuværende form foreslår jeg, at hjemmearbej-

det tager udgangspunkt i kursisternes levede liv i de miljøer, som de 

naturligt befinder sig i uden for sprogskolen. Hensigten er, at kursi-

sterne støttes i at aktivere brugen af målsproget ved at percipere og 

realisere affordances i eget hverdagsliv og dermed skabe danskspro-

gede nicher.

Dette kan lyde nemt, men det er en pædagogisk forpligtende 

form, som kræver vejledning og stringens. Det fordrer med andre 

ord en ramme, et koncept, hvis kursisterne skal træde ind i egne 

miljøer på målsproget og bruge dem som affordances for sprogtileg-

nelsesprocessen. Affordances skal nemlig ikke forstås som statiske 
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fastfrosne værdier, som blot venter på at blive taget i brug, men som 

dynamiske relationer, der aktivt skal frembringes. Det er vigtigt, at 

kursisterne bliver vejledt i at skærpe deres opmærksomhed, da det 

er en fejl at formode, at de selv kan både se og realisere affordances i 

deres egne naturlige handlinger og miljøer (Jensen 2016).

I min undersøgelse peger kursisterne oftest på en række design-

intenderede affordances såsom lærebøger og lister over adjektiver-

nes bøjningsformer, og ellers fremhæver de, hvad de kunne gøre for 

at bruge målsproget mere udenfor, som f.eks. at læse avis, høre radio, 

se danske film, tale dansk på arbejdet osv. Dette er kun anerkendel-

sesværdigt, men det ændrer ikke ved, at de ikke har øje for, hvad de 

faktisk gør, og hvordan dette kan danne afsæt for sprogtilegnelse.

Underviserens opgave er at facilitere processen, hvor hun eller 

han vejleder kursisterne i at udarbejde nogle konkrete hjemmear-

bejdsaktiviteter, som er specifikke i forhold til deres formål og be-

hov, og hvad de hver især har direkte til rådighed. Alle kursister har 

forskellige affordances i forhold til at udvikle målsproget, og det er 

vigtigt at kortlægge disse forhold samt formål meget tidligt i sprog-

skoleforløbet, så bevidstheden om målsproget i hverdagen bliver en 

naturlig del af tilegnelsesprocessen. På et begynderniveau kan akti-

viteterne kan f.eks. se sådan ud:

1. Hvordan ser din mand/kone/kæreste/kollega ud? Understreg 

alle substantiverne, og kategoriser dem efter køn.

2. Beskriv din vej til arbejde/sprogskole/fodbold.

3. Gå en tur i dit kvarter og noter, hvad du kommer forbi. Under-

streg 15 substantiver i opgave 2 og 3, og bøj dem.

4. Hvad laver du på dit kontor/i dit køkken/i din stue/med dine 

venner? Understreg 10 verber, og bøj dem.

5. Hav særligt fokus på en aktivitet som f.eks. at lave mad/gøre 

rent/gøre dig klar til arbejde, og noter dig alle de små hand-

lingsdetaljer. Skriv dem ned som faste udtryk med præposi-

tion.

6. Gå ind i en butik, og lyt efter, hvad ekspedienten siger til kun-

derne, og hvad kunderne siger til ekspedienten, når de kom-

mer ind. Skriv sætningerne ned.

7. Lyt til en samtale på en cafe/i toget/ved busstoppestedet. 

Hvad taler personerne om? Referer det mundtligt i klassen 

ved næste mødegang.

8. Lyt til dine kolleger i fem minutter hver dag i en uge. Hvad 

taler de om? Og er der nogle gentagelser i temaer og sproglige 

udtryk? Skriv dem ned.
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9. Indled samtalerne på dansk, når du mødes med dine venner/

møder på arbejde om morgenen. Mangler du nogen ord eller 

udtryk?

Som det forhåbentligt fremgår af ovenstående, er det specielt obser-

vation af kursisternes miljøer og refleksioner over egne hverdags-

handlinger, som er i centrum i de første fem aktiviteter. I de følgende 

tre er det kursisternes lytteforståelse, som skærpes, og i de sidste er 

der både fokus på tale- og på lytteforståelse. Nogle af aktiviteterne 

danner udgangspunkt for grammatiske øvelser som nummer 1-4, 

mens andre har større fokus på ordforråd som nummer 5-9. Der læg-

ges op til en udvikling af kursisternes mundtlige og/eller skriftlige 

kompetencer i alle aktiviteterne.

Fælles for aktiviteterne er, at de afforder en inddragelse af flere 

forskellige færdigheder i sprogtilegnelsesprocessen, som ud over de 

fire kardinalkompetencer også mere direkte inkluderer en dansk-

sproget opmærksomhed på – og refleksion over – egne og andres 

handlinger. I relation hertil betoner sprogforskere inden for det øko-

logiske paradigme, at vi tænker, når vi handler, og omvendt, og vores 

tanker og handlinger ændrer sig konstant i forhold til, hvad vi har at 

handle og tænke med (Steffensen 2016).

Min hypotese er, at kursisterne således også tilegner sig et andet 

sprog end det rent generiske, som klasseundervisningen overvejen-

de tilbyder, som både er mere bredt og partikulært, idet de bliver op-

mærksomme på andre typer input og lærer at arbejde og tænke på 

en anden måde. Ikke mindst lærer de at bruge sproget andre steder, 

hvilket er af afgørende betydning for den pragmatiske relevans. Jf. 

John L. Austins How to do things with with words? fra 1962, forankrer 

det sproget i en konkret virkelighed, hvor en sætning som f.eks. “Jeg 

tror, at jeg hopper på teen!” instrumentelt medfører, at kursisterne 

faktisk får en kop te på en café og ikke spørgsmål til selve formu-

leringen fra holdkammeraterne eller ros fra underviseren i klassen. 

Således kan hjemmearbejdet fungere som en type bro, der støtter 

kursisterne i at overskride den usynlige sproglige grænse mellem 

klasseværelset og uden for, som de ellers finder svært. I stedet for 

en udvidelse af klasseværelset faciliterer det et udvidet læringsrum, 

idet aktiviteterne er specifikt situerede i forhold til de miljøer, hvori 

de udføres.
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Efteruddannelse i 
arbejdspladsrelevant engelsk

I denne artikel vil jeg kort opridse nogle træk ved sprog på arbejde 

generelt og specifikt på de videregående uddannelsesinstitutioner 

(VUI). Herefter vil jeg præsentere to konkrete eksempler på hvor-

dan man som sprogkonsulent1 tilgodeser to medarbejdergruppers 

arbejdspladsrelevante engelskbehov, så de lærer at håndtere deres 

engelskudfordringer på en positiv og succesfuld måde.

Mit udgangspunkt for at sige noget om arbejdspladsrelevant op-

kvalificering i engelsk bygger her på mine egne erfaringer – erfarin-

ger som jeg vil koble til den nyere forskning på området. Jeg trækker 

især på nyere forskning som præsenteres i Paltridge og Starfields an-

tologi fra 2012, hvor engelsk som lingua franca (ELF), engelsk som 

internationalt sprog (EIL) og engelsk til specifikke formål (English 

for Specific Purposes – ESP) spiller en vigtig rolle, og hvor pædago-

gisk praksis også er begyndt at få plads.

Engelsk som arbejdssprog

Der er i dag en lang række danske som internationale arbejdspladser 

i Danmark hvis officielle sprog er engelsk. Forskning viser at arbejds-

pladser med EFL/EIL har flere udfordringer. Et skift fra et sprog til 

et andet er ikke uproblematisk, som Neely (2012) pointerer, heller 

ikke selvom nogle virksomheder går helhjertet ind for sådan et skift.

Et træk ved et sprogskift, som Neely (2012) kommer ind på, er at 

selvom arbejdssproget officielt er engelsk, så vil medarbejderne i ud-

strakt grad fortsætte med at bruge deres modersmål. Én af Neelys in-

therese hauge
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terviewede fortalte at det kom bag på hende at det første møde blev 

holdt på engelsk – hun havde ikke nået at forberede sig mentalt til 

skiftet. Paradoksalt nok ser det ikke ud til at der er forståelse for eller 

bevidsthed om at ikke alle er lige gode til engelsk, og at man skal føle 

sig tryg og kompetent i sproget for at kunne yde optimalt.

Et andet træk, som flere af mine kursister har fortalt om, er at mø-

der skal afholdes på engelsk af hensyn til internationale medarbej-

dere. I et forsøg på at inkludere internationale medarbejdere i f.eks. 

en dansk mødekultur kan danske medarbejdere komme til at føle 

sig ekskluderet uden at der nødvendigvis bliver taget hånd om det, 

f.eks. ved at italesætte problemet. Det vil sige at der ikke tages tilsva-

rende hensyn til at de danske medarbejdere kan føle sig “disempow-

ered” pga. utilstrækkelige engelskkompetencer. I dette eksempel 

siger jeg ikke at medarbejdernes engelskkompetencer er utilstræk-

kelige, men blot at det sagtens kan være deres egen opfattelse, og at 

de kan opleve at de ikke lyttes til. Forskningen på området, bl.a. re-

fereret i Nickerson (2012), støtter fortællinger om følelsen af at blive 

“disempowered” i internationaliseringens navn.

Et tredje træk ved et sprogskift handler om at selvom samtale-

parterne behersker engelsk på et højt niveau, kan de have behov for 

særlige diskursstrategier for at håndtere forskellige forretningssitu-

ationer effektivt. Nickerson (2012) præsenterer forskning der viser at 

det er helt centralt også at have relevante diskursstrategier til de si-

tuationer som medarbejderne bliver bedt om at klare på ELF.2 Noget 

lignende vil være tilfældet for ansatte på VUI’er.

Til forskel fra de private virksomheder bruges ELF i VUI’er ty-

pisk i specifikke situationer – dansk er fortsat det primære arbejds-

sprog. Niveauforskellene er store blandt medarbejderne, og medar-

bejderne oplever samme problemstillinger som man oplever ude i 

de private virksomheder: at føle sig presset til at udføre opgaver på 

engelsk og “disempowered” fordi man ikke oplever at man har de 

sproglige forudsætninger for at løse disse opgaver – uagtet at man 

måske har et højt sprogligt niveau.

Engelsk – et svært arbejdssprog

I en travl hverdag på VUI’erne har medarbejderne kun lidt plads 

til at opkvalificere deres sprogkundskaber. Det gælder for både tek-

nisk-administrative og videnskabelige medarbejdere, som udfører 

meget forskellige opgaver.

På den ene side har vi det teknisk-administrative personale – 

f.eks. en sekretær – som bliver bedt om “lige at oversætte det her brev 
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til engelsk – det er ikke så langt – det skal ud i dag – det er meget 

vigtigt”, alt imens at sekretæren hverken er oversætter eller har de 

nødvendige kvalifikationer på målsproget. Heri antages det at en-

gelsk er noget vi alle kan, og til meget forskellige formål. Sekretæren 

kan føle sig presset og “disempowered”, men gør sit bedste. Uklart 

sprog kan imidlertid resultere i et uprofessionelt image og i værste 

fald forårsage alvorlige misforståelser.

På den anden side har vi det videnskabelige personale, som både 

forsker og underviser. En af forskerens opgaver er at publicere ar-

tikler i fagfællebedømte internationale tidsskrifter med krav om en 

“standardiseret” målsprogsnorm for engelsk. En anden opgave er at 

præsentere forskning til lyttende fagfæller ved konferencer og lig-

nende. Den videnskabelige medarbejder skal desuden kunne tilpas-

se sit engelsk til undervisning. En EVA-rapport fra 2010 peger på at 

studerende har lettere ved at forstå ELF end engelsk talt af indfødte, 

da indfødte taler for hurtigt. Det vil sige at den videnskabelig medar-

bejder står over for en meget vanskelig sprogopgave, som kræver at 

medarbejderen har en stor spændvidde mellem et højt fagligt, aka-

demisk skriftligt engelsk og et ELF tilpasset de studerendes sprog-

lige kompetencer. Dilemmaet er beskrevet nærmere i Hauge (2011).

At engelsk er et svært arbejdssprog for mange, også selvom de kla-

rer sig i hverdagssituationer, underkendes generelt. Nickerson (2012) 

henviser således til forskning der viser at man kan beherske engelsk 

på et højt niveau uden at magte engelsk til den konkrete arbejdsop-

gave. Derfor bliver sproglig opkvalificering en central indgang til ak-

tiv deltagelse på engelsk på arbejdspladsen. At man bør se specifikt 

på de situationer som engelsk indgår i, fremhæves bl.a. i den allerede 

omtalte antologi om ESP i en lang række professionelle fagligheder 

(fra medicin til jura) og færdighedsmæssige sammenhænge (sprog-

færdigheder og pædagogiske tiltag) (Paltridge & Starfield 2012).

Opkvalificering af engelskkompetencer

For at kunne organisere en målrettet og effektiv indsats er det nød-

vendigt at konsulenten ikke bare ved noget om sprog og sprogun-

dervisning i almindelighed, men også er i stand til at sætte sig ind 

i de arbejdsfunktioner medarbejderen har ansvar for, og den viden 

der skal formidles.

Det er min erfaring at uanset om man arbejder med teknisk-ad-

ministrativt eller videnskabeligt personale, så er der store niveaufor-

skelle. Deres færdigheder kan placeres på et funktionsparameter 

snarere end et begynder-avanceret parameter, fordi deres baggrunde 
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er så forskellige: De har fået undervisning forskellige steder og af 

forskellige lærere, så de har forskellige styrker og svagheder. Det skal 

konsulenten kunne favne. Konsulenten skal altså kunne matche in-

dividuelle forudsætninger med deres individuelle behov for opkva-

lificering i unikke arbejdspladsrelaterede situationer.

I det følgende vil jeg præsentere to eksempler på relevante efter-

uddannelsesforløb, ét for teknisk-administrativt personale og ét for 

videnskabeligt personale, som tilgodeser de enkelte medarbejderes 

udgangspunkt og udvikler deres engelsk til at matche deres og ar-

bejdspladsens behov. Jeg har valgt to forløb som er typiske behov 

blandt personale på VUI’er. Kurserne er eksemplariske og funktions-

bestemte, hvilket betyder at der kun arbejdes med specifikke opga-

verelevante sprogfunktioner. Andre sprogfunktioner trænes i andre 

kurser.

Forløbet for det teknisk-administrative personale fokuserer på 

skriftligt arbejde, som fylder mere og mere i de ansattes kommuni-

kation med studerende efterhånden som forretningsgange digitali-

seres og internationaliseres. Forløbet for det videnskabelige perso-

nale fokuserer på den mundtlige præsentation ved internationale 

konferencer. Her klædes forskeren på til at præsentere forskningsre-

sultater på den mest effektive og lyttervenlige måde.

English superusers

På dette kursus for teknisk-administrativt personale starter niveauet 

ved en nysproglig STX eller STX med engelsk på højt niveau og op-

efter. Kursisterne kan have tilegnet sig engelsk på forskellige måder. 

Gruppen er karakteriseret ved at alle har en høj sproglig bevidsthed, 

en ægte interesse i at fordybe sig i sprogets nuancer og behersker lyt-

teforståelse på et højt niveau. Det betyder at alle kursisterne forstår 

hinanden, og de har mulighed for at træne deres mundtlige engelsk 

i en akademisk samtalesituation, hvor de stiller spørgsmål til hinan-

den og argumenterer for deres synspunkter.

Målet med kurset er at give kursisterne et fristed hvor de kan for-

dybe sig i sproget, eftersom der er et stort behov for at VUI’er har 

et superbrugerkorpus blandt de administrative medarbejdere – en 

medarbejdergruppe som har en stor berøringsflade med de interna-

tionale studerende. Konsulentens rolle er at være coach og sproglig 

støtte og ikke at agere som underviseren der skaber undervisningen. 

Konkret betyder det at kursisterne medbringer de materialer de øn-

sker at arbejde med. Det kan være studierelevante breve som er skre-

vet til danske studerende, men som i en oversat version ikke egner 
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sig til de internationale studerende, fordi de kommer fra en anden 

studieadministrativ kultur. Det kan også være breve som antager at 

informationen er kendt viden – mens denne viden kun er kendt for 

skribenten selv og derfor ikke kan afkodes af læseren.

Kursisterne på dette kursus arbejder med at løse problemer med 

breve, sådan at de fremstår kommunikativt enkle og strukturerede, 

og at de ikke siger mere end de behøver – altså ikke bebyrder de stu-

derende med irrelevant information. I denne proces omskrives en-

gelske breve, men også danske tekster bruges som grundlag for at 

forstå hvor den engelske version kommer fra.

Målet med undervisningen er tydeligt for kursisterne – de har et 

veldefineret behov, som de selv er i stand til at beskrive, og det be-

hov tilgodeser de ved at vælge tekster der kan skabe en progression 

i deres læring. Konsulenten faciliterer processen ved at samle trå-

de, hjælpe med at løse sproglige og tekstuelle knuder, holde fokus 

på informations- og tekststrukturer – ikke ved at tilbyde svar, men 

ved at facilitere en undersøgende adfærd hos kursisterne så de selv 

kommer frem til de gode løsninger. Igennem deres egne diskussio-

ner om sproglige nuancer og finesser udvikles deres ordforråd, deres 

syntaks og deres forståelse for at tænke i læserens forudsætninger og 

behov. Denne form for selvtilrettelagt sproglæring ligger i forlæn-

gelse af teorier om autonomi i sproglæring og egner sig godt til selv-

kørende professionelle.

Samtidig styrkes kursisternes opgave- og arbejdspladsfælles-

skab. De har mulighed for at bruge hinanden, og ideelt set vælger 

virksomheden eller institutionen at inddrage disse medarbejdere i 

et engelsk superbrugerteam, som kan være andre teknisk-admini-

strative medarbejdere behjælpelige.

The international conference presentation

Målgruppen for dette kursus er primært uerfarne eller lidt erfarne 

danske og internationale forskere. Deres niveau kan variere noget, 

hvilket også gælder deres sproglige bevidsthed. Til gengæld har de 

en stor sikkerhed i deres faglighed og det ordforråd der følger med 

den faglighed. Spændvidden i faglige emner er stor og kan være fra 

filosofi til miljøbiologi og global markedsføring, men de har dét til 

fælles at de har brug for og ønsker at udvikle både sproglige færdig-

heder og præsentationsteknikker. Desuden ønsker de et åbent klas-

serum hvor de kan afprøve deres færdigheder og få personlig feed-

back på deres præsentation.

Målet med at efteruddanne forskere i at præsentere forskning 
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ved internationale konferencer er at de lærer at håndtere den vanske-

lige disciplin at stå foran en skare kompetente fagfæller og holde en 

velstruktureret tale om deres egen forskning og svare på spørgsmål 

fra salen – på et fremmedsprog.

Det er vigtigt at konsulenten mestrer de formidlingsfærdigheder 

som ligger i grænsefladen mellem fag og sprog, men konsulenten 

skal også være i stand til at lytte til forskeren som har en indgående 

viden om sit fag og sit fags særlige sprogbrug. Hvis ikke sproget er 

præcist og nuanceret, daler både formidling og faglighed. Spørger 

man forskeren, er det altid hans eller hendes hensigt at nå sine inter-

nationale kolleger, men sprogbrugen fortæller at det ikke nødven-

digvis vil lykkes.

Konsulenten kan facilitere processen på flere måder. For det før-

ste må han eller hun anerkende forskerens faglighed ved at være 

lydhør og interesseret i dennes forskning og kunne stille relevante 

faglige spørgsmål til den. For det andet er det vigtigt at konsulenten 

er konstruktiv i sine løsninger – dvs. at forskeren umiddelbart kan 

se fordelen i at følge de sproglige råd konsulenten tilbyder. For det 

tredje er det vigtigt at konsulenten er pragmatisk og kun giver råd 

der er rimelige i forhold til den tid forskeren har til rådighed. Kon-

sulenten må således tage udgangspunkt i forskerens sproglige kun-

nen og bistå med at nå et resultat der fungerer blandt internationale 

kolleger, hvoraf mange bruger ELF. Det er væsentligt at konsulenten 

netop fungerer som konsulent og facilitator.

Også her er målet med undervisningen tydeligt for kursisterne. 

De kender deres behov og er derigennem med til at definere hvad 

de skal lære, og hvordan de lærer det bedst. Forskerne øver deres 

præsentation for hinanden, og i denne sammenhæng har de andre 

forskere mulighed for at træne deres færdigheder i at stille faglige 

spørgsmål som den præsenterende forsker øver sig i at svare på. Net-

op disse to ekstra færdigheder opfattes af mange som meget svære.

Et råd jeg ofte giver i min egenskab af konsulent, og som kommer 

bag på mange forskere, er at udarbejde et manuskript de læser op, da 

kun få kan præsentere en kort og koncis forskningsredegørelse på 15 

min. professionelt og uden manuskript. Men man kan komme den 

ambitiøse forsker i møde ved at hjælpe ham eller hende med at skrive 

et manuskript som der kan lyttes til. Altså skriver man alt ind i tek-

sten: Man starter op med hilsen, udtrykker at man skifter fra ét Pow-

erPoint-slide til det næste, stiller retoriske spørgsmål, afslutter mv. 

Derudover skal teksten være skrevet enkelt og præcist – korte sæt-

ninger med en ligefrem syntaks, men med et meget præcist akade-

misk og faglig-teknisk ordforråd. Disse råd resulterer i en tekst hvor 
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lytteren ikke bemærker at det er en tekst der læses op, men opfatter 

“oplæsningen” som et manuskript baseret på noter eller punkter. 

Denne type manuskript afviger meget fra et manuskript som er skre-

vet med henblik på at blive læst og dermed gjort klar til publikation.

Afslutning

På trods af de forskellige medarbejdergrupper og kursusmål i de to 

kurser har de nogle gennemgående træk som er vigtige når man træ-

ner professionelles sprogfærdigheder.

For det første er det vigtigt at man som sprogkonsulent anerken-

der medarbejdernes faglighed, og at man er i stand til at inddrage 

den, så den tydeligt bliver genstand for sprogudviklingen. Det vil 

sige at fagligheden skaber rammen for de sprogfunktioner der er be-

hov for at få trænet.

For det andet er det vigtigt at sprogkonsulenten kan udnytte 

medarbejdernes behov for og ønske om autonomi i læringsfaserne. 

Medarbejderne vil gerne bidrage til undervisningen ved at medfa-

cilitere den. Dette kan de gøre fordi de er deres mål meget bevidst. 

Der hvor sprogkonsulenten kommer ind i billedet, er når kursister-

ne ønsker sproglig feedback, forklaringer og eksempler på sprogli-

ge modeller (grammatisk, leksikalsk og udtalemæssigt mv.) som de 

kan lære af. Men det skal altid være i den aktuelle kontekst, og det er 

typisk ganske individuelt. For det tredje er det vigtigt at sprogkon-

sulenten hjælper med at skabe retning i læringsprocessen, herunder 

hjælper kursisterne med at beslutte om og evt. hvor der er behov for 

at gå på kompromis med den sproglige præcision. Nogle gange er 

løsningen sproglige forenklinger; andre gange er løsningen ind-

holdsmæssige forenklinger som kan være lettere at skrive eller tale 

om. Inspiration til at tænke EIL-undervisning på nye måder kan 

hentes i Alsagoff m.fl. (2012).

Ved at tilbyde relevante efteruddannelsesforløb som tager ud-

gangspunkt i den enkelte medarbejders niveau, arbejdsopgaver, nu-

tidige og fremtidige behov, kan man både gøre medarbejderne inte-

resserede i at udvikle deres sprogkompetencer og flytte hver enkelt 

nok til at de kan fungere i netop de situationer som er vigtige for dem 

selv og arbejdspladsen. I den forbindelse fungerer VUI’erne præcis 

ligesom alle andre arbejdspladser. Her kan vi lade os inspirere af Jen-

kins (2014) som beskæftiger sig specifikt med internationale VUI’er, 

og med hvordan man italesætter en akademisk engelsk sprogpolitik.
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Noter

1.  Jeg benytter begrebet 
‘sprogkonsulent’ i denne 
sammenhæng da det bedre 
matcher professionelle der er i 
gang med en karriere, og som skal 
støttes med arbejdspladsrelevant 
sproglig opkvalificering.

2.  Se også Connor & Rozycki (2012) 
og Kankaanranta (2009).
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Innvandrere og flyktningers vei 
mot arbeidslivet

Integrering av flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet, så 

de opplever å være likeverdige medborgere, er et felles samfunnsan-

svar som forutsetter langsiktige strategier satt i system. Innvandrere 

tilhører en rekke grupper med ulike behov, forutsetninger, mulighe-

ter og utfordringer. Å få til gode helhetlige opplæringsløp hvor de 

kan utnytte sine potensialer vil ha stor betydning for den enkelte, og 

gi en betydelig kulturell og samfunnsøkonomisk gevinst. Hertil kre-

ves et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, samt nasjonale førin-

ger for å etablere konkrete og forutsigbare samarbeidsmodeller for å 

kunne lykkes med en helhetlig integreringspolitikk med respekt for 

personlige og kulturelle forskjeller.

Et viktig ledd i integrasjonen er arbeidslivet. Å komme inn i ar-

beidslivet, og oppnå varig tilknytning til dette, kan være en viktig vei 

til integrasjon. Gode levekår for voksne minoritetsspråklige sikres 

best gjennom arbeidsdeltakelse, hvor målet bør være deltakerlikhet, 

dvs. lik relativ yrkesdeltakelse, for innvandrergruppen som for den 

øvrige befolkningen. Høy sysselsetting for alle befolkningsgrupper 

er en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere so-

siale forskjeller, forebygge fattigdom og oppnå likestilling mellom 

kjønnene, og dermed unngå utenforskap og marginalisering.
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Innvandrere har gjennomgående lavere kompetanse enn majori-

tetsbefolkningen innenfor sentrale kunnskapsområder som lesing/

skriving og problemløsning. Med den raske teknologiske utviklin-

gen i samfunnet vil dette gapet øke med mindre det tas bevisste valg. 

Dessuten vil svake grunnleggende språklige ferdigheter gå ut over 

evnen til å delta i samfunnet på lik linje med majoritetsbefolknin-

gen.

Skal det lykkes å kvalifisere deltakerne til et varig fotfeste i norsk 

arbeidsliv, har opplæringen i norsk som andrespråk derfor en viktig 

rolle å spille i en langsiktig og helhetlig opplæring. Det innebærer et 

samarbeid mellom mellom kommune, arbeidsplass og opplærings-

senter.

Voksenopplæringssenteret i Bærum

Voksenopplæringssenteret i Bærum har i lang tid arbeidet med en 

språkopplæring som kan bidra til å gjøre deltakerne på spor 2 (del-

takere med grunnskole og evt. påbegynt videregående opplæring fra 

hjemlandet) og spor 3 (deltakere med akademisk bakgrunn) ansett-

bare.

“Hvem er du?”, “Hva kan du?”, “Hvor skal du?” Disse er sentrale 

spørsmål å stille allerede ved registrering og kartlegging av deltaker-

ne. På basis av registreringen utarbeides CV for den enkelte deltaker 

som legges inn i datasystemet FLYVO – et felles system for Flykt-

ningkontoret og Voksenopplæringen hvor NAV har lesetilgang. Det-

te gjøres for tidlig å kunne identifisere forhold av betydning for å 

kunne etablere et tilpasset løp mot ansettbarhet.

Når en deltaker er kartlagt og registrert, starter norskopplærin-

gen. Deltakerne går ett semester med norsk- og samfunnskunnskap, 

før de går over til en praksisrettet opplæring. Ved Voksenopplæ-

ringssenteret i Bærum har man valgt å samle praksisrettet opplæring 

i én avdeling, avdeling Praksis. Erfaringen tilsier at hele denne mål-

gruppen har behov for slik praksisrettet opplæring for å få drahjelp 

inn mot arbeidslivet. Dette tilbudet gis derfor til alle innvandrere og 

flyktninger i kommunen.

Vi har arbeidet med arbeidsrettet opplæring i flere år, og har sett 

et behov for å utvikle en egen metodisk plan for arbeidslivskunn-

skap.1 Denne planen er utarbeidet av lærere på avdeling Praksis på 

oppdrag fra Kompetanse Norge, en statlig etat som har i oppdrag å 

bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kommunen har vi-

dere ansatt praksiskoordinatorer som skal finne og gjøre avtaler om 

praksisplasser med lokalt næringsliv. Praksiskoordinatorene opp-
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retter kontrakter og har kontakten med arbeidsgiverne i praksispe-

rioden. Læreren fra voksenopplæringssenteret har ansvar for den 

faglige oppfølging av deltakerne på praksisstedet. Deltakerne får 

tilbud om praksis i så vel privat som kommunal virksomhet. Det er 

en egen ressurs i kommunens HR-avdeling som er pålagt å samord-

ne praksiskoordinatorenes arbeid. Denne ressursen har tett kontakt 

med praksiskoordinatorene og har ukentlige samarbeidsmøter.

Før praksisperioden begynner, har praksiskoordinatorene sam-

taler med deltakerne og lærerne for å finne rett praksisplass baseret 

på deltakernes ønske og bakgrunn. Praksiskoordinatorene gjen-

nomfører også kursvirksomhet for deltakerne i et introduksjonspro-

gram. Hensikten er å forberede deltakerne på praksisperioden ved å 

fokusere på arbeidslivskunnskap, kultur på arbeidsplassen, trening 

på presentasjon, utarbeidelse av CV, etc.

Praksisløpet for spor 2-deltakerne

Spor 2-deltakerne utgjør den største innvandrergruppen. Felles for 

dem er at de ikke har avsluttet opplæringsløpet mot et yrke. For den-

ne gruppen er det derfor viktig å bygge videre på den kompetansen 

de allerede har opparbeidet seg, slik at de ikke etter to år med intro-

duksjonstilbud går ut som ufaglærte.

Deltakerne på spor 2 starter først med språkpraksis i et kurs over 

ett semester. Dette kurset er ikke bransjerettet, men represente-

rer en første generell introduksjon til arbeidslivet. Deltakerne har 

timeplanfestet opplæring i arbeidslivskunnskap, norsk- og sam-

funnskunnskap og dataopplæring. I løpet av perioden har praksis-

koordinatorene samtaler med deltakere og lærere. Egnede praksis-

plasser blir lokalisert, og det skrives kontrakt mellom deltaker og 

praksissted. 

raksisperioden starter med full praksis i to uker, slik at deltaker-

ne får tid til å bli kjent på en arbeidsplass. Deretter følger en periode 

hvor det kombineres mellom praksis og skole, og i de siste fire uke-

ne av semesteret er det igjen full språkpraksis. Mange av deltakerne 

går deretter over i sommerjobb/deltidsjobb. Etter ett semester med 

språk praksis, går deltakerne over i et mer bransjerettet kurs.

Disse kursene vil gå over ett skoleår og bør legges opp som en for-

beredelse til et videregående løp mot for eksempel fagbrev. I Bærum 

kommune er det opprettet forskjellige bransjekurs for å forberede 

deltakerne på et videre løp i videregående skole.

En annen vei for å få inn fagkunnskap i den arbeidsrettede opplæ-

ringen, er å samarbeide tett med bransjene i næringslivet. Voksenop-
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plæringssenteret i Bærum har arbeidet for å inngå intensjonsavtaler 

med bransjer og lokale bedrifter. Gjennom slike samarbeidsprosjek-

ter kan opplæringen tilpasses særtrekk og særlige behov innenfor 

de ulike bransjene. En plan for opplæring i praksisperioden med en 

fadder/mentor fra bransjen, i tillegg til oppfølging av språklærer, 

forsterker opplæringen og fører til en vinn-vinn-situasjon for både 

arbeidsgiver og deltaker.

Ansettbar

Voksenopplæringssenteret i Bærum har i lang tid arbeidet for å gjø-

re deltakere ansettbare i bedrifter og næringsliv, det vil si å bidra til 

at deltakerne får de språklige ferdighetene og yrkeskompetansen 

som trengs for å kunne komme i jobb. Det er i denne sammenheng 

ikke tilstrekkelig bare å gjennomføre språkopplæring rettet mot en 

standardisert norskprøve. Det er imidlertid helt nødvendig å drive 

språkopplæring knyttet til det arbeidsområdet man skal inn i, det 

man kaller bransjenorsk. Videre er det viktig å tilføre bransjerettet 

fagkunnskap, noe en norsklærer normalt ikke har særlige kunnska-

per om. Slik fagkunnskap innhentes derfor gjennom faglærere fra 

videregående skole eller fra bransjene. Styrken til norsklærerne er at 

de kjenner deltakerne som målgruppe og kan lage gode pedagogiske 

opplegg.

Hovedmålet med norskopplæringen er at deltakerne får kom-

munikative kompetanser som gjør dem egnet til å håndtere kom-

munikasjonssituasjonene på arbeidsplassen. Men det er også behov 

for å fokusere på den sosiokulturelle delen av arbeidslivet, slik som 

arbeidslivskunnskap og arbeidsplasskultur, slik at deltakerne kan få 

den språklige kompetansen som trengs for å forhandle sin identitet 

og en plass i arbeidsfellesskapet.

I tillegg til bransjenorsk, fagpåfyll og arbeidslivskunnskap, er 

det således behov for å bygge deltakernes “empowerment”. Dertil 

kommer at deltakernes muligheter og motivasjon for språkopplæ-

ring avhenger av en personlig avklaring av egne karrieremuligheter 

og fremtidsutsikter.

Språkdidaktisk tilgang

For at undervisningen i norsk som andrespråk skal kunne bidra til 

å gjøre deltakerne mer “ansettbare”, blir de ikke alene undervist i 

det språket de trenger for å kunne utføre arbeidsoppgaver på prak-

sisplassen; språkundervisningen gir også deltakerne faglige kom-
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petanser og bidrar til å “empower” dem til å bli en integrert del av 

arbeidsfellesskapet. To av måtene å gjøre det på, er å flytte språkun-

dervisningen ut på arbeidsplassen, og ta arbeidsplassen med inn i 

undervisningen.

Når vi flytter språkundervisningen ut på praksisplassen, er det i 

forveien laget en avtale om hvilke læringsmål som foreligger forut 

for praksisoppholdet, og så drar en lærer ut og underviser deltakeren 

i noen timer på praksisplassen, som for eksempel kan være en 

matbutikk. Her er deltakerens arbeidsoppgaver typisk utplassering 

av varer, svare på spørsmål fra kunder og sitte i kassen. Sammen 

med språklæreren tar deltageren ett steg videre: De gjennomgår 

forskjellige ord som står på for eksempel en brusflaske, samtidig 

med at deltakeren blir oppmerksom på sentrale ord (i anførselstegn). 

Det er en “produktbeskrivelse” på flaskene; i noen er det “sukker”, 

i andre “søtstoff”, som er “en erstatning for sukker”. Drikkevarene 

inneholder også “vann”, “frukt” og “fargestoff”, og de er i en “embal-

lasje”. Lærer og deltaker gjennomgår også butikkens retningslinjer 

for påkledning når man arbeider på kjølerommet: “varmt under-

tøy”, “lue”.

Deretter gjennomgår de prosedyren for avlevering av flasker i 

“panteautomaten”: “Kunden legger flasken dér [i automaten], tryk-

ker på den grønne knappen og får en kvittering som de tar med til 

kassen og får penger tilbake.” Språklæringen er her tett knyttet til 

varekunnskap og kjennskap til prosedyrer i butikken. Underveis 

kan læreren og deltakeren gjøre rollespill med kundebetjening, med 

fokus på servicerettet språk.

Deretter går de inn på pauserommet, hvor deltakeren noterer de 

nye ordene i grupper i en notatbok. En ordgruppe kan for eksem-

pel være “emballasje”, og inneholder ord som “kartong”, “boks”, 

“beger” og “flaske”. Så kan de med lærerens hjelp logge seg inn på 

arbeidsplassens intranett og gjennomføre nettbaserte kurs, som 

for eksempel brannsikkerhetskurs. Gjennomgangen av kurset og 

spørsmålene bidrar til deltakerens språklæring, og når deltaker har 

fått de obligatoriske kursene bestått, er deltager dessuten ansettbar i 

butikkjeden, hvilket språklærer gjør oppmerksom på ved å vise del-

taker en liste over ledige stillinger i kjeden.

Når arbeidet tas med i undervisningen, kan det skje i form av ca-

ser, for eksempel i pleien. Her får deltakerne en gruppeoppgave som 

består av rollespill om en konflikt eller et problem fra praksisplas-

sen som viser kommunikasjon mellom personer. Casen det blir tatt 

utgangspunkt i, skal beskrives: Hva er problemet? Hvordan fordeles 

rollene?
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I utviklingen av casen møtes gruppen så ofte som mulig, men 

bruker også Facebook. Klasserommet er innredet som et rom på 

et sykehjem, med en regulerbar seng, samt det utstyret som ellers 

brukes i forbindelse med pleie av eldre: stellefrakker, gummihan-

sker, kluter osv. Gruppen spiller sitt rollespill, og resten vurderer 

den språklige og kroppslige kommunikasjonen i et skjema, og gir til 

slutt en muntlig tilbakemelding på språk og faglighet.

I en konkret case er to av deltakerne pleiere, hvor den ene opptrer 

irritert og uengasjert, mens den andre utfører arbeidet korrekt. De 

to andre deltakerne spiller syke og litt vanskelige beboere som skal 

vaskes, kles på og spise frokost. Under tilbakemeldingen fra grup-

pen blir det diskutert hvordan man utfører forskjellige oppgaver på 

den korrekte – og den inkorrekte – måten, og hvordan man bruker 

språket til blant annet å sikre at beboerne får mulighet til selvbe-

stemmelse. 

Rollespillgruppen forteller at deres case og rollespill bygger på 

situasjoner de selv har opplevd på praksisplassen. På den måte bi-

drar case-arbeidet til deltakernes språklige og faglige forståelse, og 

dermed i siste omgang til at de beveger seg i retning av å kunne ta en 

utdannelse innenfor pleie og omsorg.

Konklusjon

Det overordnede formål med vårt arbeid i Bærum, er at vi gjennom 

språkundervisningen bidrar til å gjøre deltakerne egnet for anset-

telse på arbeidsmarkedet og dermed får mulighet til å bli integrert 

i det norske samfunn som likeverdige borgere. Dette forutsetter at 

det skapes helhetsforløp, hvor språkundervisningen gir deltaker-

ne kommunikative og sosiokulturelle språklige og faglige kompe-

tanser i et virkelighetsnært forløp, slik at deltagerne blir rustet til 

deltakelse i arbeidslivet, parallelt med de nasjonale prøvene. Å lage 

gode og helhetlige løp er ingen “quick fix”, men et langsiktig og nød-

vendig arbeid med behov for nasjonale føringer, slik at det skapes et 

samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer med utgangspunkt i delta-

kernes medbrakte kompetanser.
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Noter
1. https://www.kompetansenorge.

no/contentassets/
48d8b9a37f874b158744caf-
796c1aa8a/veileder-i-
arbeidslivskunnskap.pdf
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“Language learning in the 
wild” som praksisorienteret 
sprogundervisning

Når migranter ankommer til Danmark – det være sig flygtninge, fa-

miliesammenførte, arbejdsmigranter eller internationale studeren-

de – møder de på forskellig vis en dansk hverdag. De bliver del af 

en arbejdsplads, de bevæger sig igennem byen, de køber ind, går i 

sportsklubber og meget mere. I alle disse situationer møder de nogle 

lokale og deres sprog. Selvom de endnu ikke forstår særligt meget af 

det sprog der tales omkring dem, er de konstant vidner til kommu-

nikationssituationer der er drevet af deltagernes formål og praksis.

Sprog læres dog ikke ret godt bare ved at være tilskuer i en lokal 

hverdag. Man er nødt til at gøre noget selv, og det vil typisk være at 

gå til sprogundervisning. Men man kan derudover bruge mange 

små sprogoplevelser i hverdagen (in the wild, Wagner 2015) for at lære 

dansk.

I denne artikel viser vi hvordan sådanne sprogoplevelser konkret 

kan se ud, og argumenterer for at deltagelse i meningsfuld interak-

tion uden for klasseværelset er en væsentlig ressource for sproglæ-

ring – og dermed også for sprogundervisning. I dansk som andetsprog 

synes skellet mellem klasserummet og verden udenfor at være særlig 

tydeligt, præget af et system hvor undervisning og testning har for-
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rang frem for et fokus på læring og deltagernes behov. Vores primæ-

re ærinde er at diskutere sprog som nøglen til medlemskab i fælles-

skaber i forskellige samfundssammenhænge, inkl. arbejde, studier, 

sportsklubber og biblioteker.

Baggrund

Vores udgangspunkt er at deltagelse i social interaktion er centralt 

i andetsprogslæring. Vi har i denne artikel ikke den fornødne plads 

til at uddybe vores teoretiske forudsætninger og henviser derfor til 

Eskildsen & Wagner (2015), Kasper & Wagner (2014) samt Eskildsen 

(2018b). Det grundlæggende argument er at hverdagssamtaler er 

et frugtbart rum for udvikling af ordforråd og interaktionel kom-

petence. Udviklingen viser sig bl.a. i øget akkuratesse og præcision 

over tid i turtagningen, og udover de gængse sproglige ressourcer 

som ord og vendinger betyder udviklingen en stigende kapacitet til 

at indrette ens interaktionelle adfærd efter omstændighederne, til 

at producere specifikke handlinger på en genkendelig måde og til 

at monitorere andres turtagning således at man også er i stand til at 

kalibrere sin interaktionelle deltagelse derefter (Pekarek Doehler & 

Pochon-Berger 2015; Pekarek Doehler 2018).

Nyere forskning har kortlagt praksisser for sproglæring i hver-

dagen (Lilja 2014; Kasper & Burch 2016; Hellermann m.fl. 2018), også 

med konsekvenser for langtidslæring (Eskildsen 2018a), og har vist 

hvordan andetsprogsbrugere (ASB) skaber muligheder til at fokuse-

re på sproglige udtryk i forskellige former for hverdagsinteraktion. 

I samtale mellem venner er dette ikke så svært; ASB spørger hyppigt 

om hjælp via ordsøgninger af forskellig art. I andre situationer, f.eks. 

i butikker og andre steder i servicesektoren (Eskildsen & Theodórs-

dóttir 2017) eller på arbejdspladsen (Svennevig 2017), hvor samtale-

deltagerne primært er fokuserede på at opfylde selve formålet med 

interaktionen, kræver det en ekstra indsats af ASB at skabe et rum for 

sprogligt fokus. Men det kan gøres – og det viser at hverdagssamta-

ler, selv i situationer der ikke er designet til undervisning, er rige på 

muligheder for sproglæring.

Samlet set giver denne forskning gode argumenter for at anskue 

sprog som et redskab til social handling og læringen af sprog som no-

get folk aktivt gør gennem et repertoire af handlinger der er genken-

delige som læringshandlinger. Når vi snakker om hverdagssamtaler 

som en rig ‘ressource’ for læring, taler vi også om at lægge mærke til 

noget som ‘dukker op igen’ – altså netop noget der er genkendeligt. 

Vores teoretiske ramme, sprogbrugsbaserede sprogmodeller og et-
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nometodologisk samtaleanalyse, bygger grundlæggende på denne 

empirisk funderede observation at sprog og sproglæring essentielt 

består af genkendelige handlinger. Det vil vi komme tilbage til sene-

re. Først vil vi vise nogle eksempler på de fænomener vi snakker om.

Hvad sker der i livsverdenen?

Ordsøgninger er en velbeskrevet praksis som alle sprogbrugere be-

nytter sig af når de mangler ord. Det er ikke et fænomen der har med 

andetsprog at gøre. Ordsøgninger kan udføres på forskellige måder, 

vha. eksplicitte markører (hvordan siger man X?) eller mere implicit 

gennem tøvemarkører (øh), afbrydelser af talen og stigende intona-

tion. Ordsøgningen kan løses ved at den talende selv producerer et 

forslag (f.eks. et nærsynonym eller det tilsvarende ord på et antaget 

fællessprog i situationen), men det kan også løses ved at samtalepart-

neren bidrager med et forslag.

I eksempel 1 laver Sally (østriger), Patricia (kroat) og Krista (dan-

sker) pandekager i Sallys køkken. Sally og Patricia har kun været i 

Danmark i få måneder på optagetidspunktet. I linje 1 initierer Sally 

en eksplicit ordsøgning.

Eksempel 1

01 SAL: ahm: hvad betyder e:h det her

02   (1.4)

03 KRI: e::::h (°   °) det er dej

04 SAL: dej?

05 KRI: ja.

06 SAL: så ska vi lave dej for 3 personer? ja.=

07 KRI: =°mhm°

08 PAT: ja

Efter en pause leverer Krista det manglende ord, dej. Sally gentager 

ordet med stigende intonation (try-marking), og Krista svarer med et 

bekræftende ja, hvorefter Sally fuldfører den taletur hun ikke kunne 

producere uden det nye ord.

Vi har over en årrække indsamlet audio- og videooptagelser hvor 

vi har bedt udlændinge der lever i Danmark om at optage sig selv i 

deres dagligdagssituationer. I disse i data finder vi talløse eksempler 

som det ovenstående. De er kendetegnede ved at der er velkendte 

interaktionelle praksisser, her f.eks. ordsøgningsmarkør, try-marked 

intonation, gentagelser, bekræftelse og genanvendelser af sprogligt 

materiale. Overordnet kan man sige at ordsøgningen udføres og 
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løses mens samtalens emne er sat på pause. Ordsøgningsmarkøren 

der er brugt her, hvad betyder X?, er ikke den prototypiske sproglige 

indpakning for denne handling, men den fungerer fordi den er gen-

kendelig nok.

Vi identificerer en læringsadfærd i den samtaletur hvor ASB ac-

cepterer den andens bidrag og fortsætter sin pauserede taletur vha. 

brug af det nye ord. Med begrebet læringsadfærd betoner vi at der er 

noget der sker ‘her-og-nu’. Vi implicerer ikke umiddelbart at der er 

læring over tid, men Eskildsen (2018a) har vist hvordan ord der er op-

samlet i ordsøgninger, tilsyneladende fæstnes i sprogbrugernes er-

faring i interaktioner både umiddelbart efter og flere måneder efter 

den første ordsøgning blev dokumenteret.

Vi er imidlertid ikke ude på at etablere en direkte kobling mellem 

en dokumenteret ordsøgning og efterfølgende brug af det opsam-

lede ord. Vi ved nemlig hverken om deltagerne har mødt ordet før, 

eller hvor ofte de har mødt og/eller brugt ordet udover de optagelser 

vi har. Det er ikke givet at man lærer ord eller udtryk ved at møde 

dem én gang.

Sproglæring handler desuden om mere end ord. Sproglæring er 

en lang proces hvor ASB approprierer ord, udtryk og måder at udfø-

re sociale handlinger på, som de har bemærket i og igennem sprog-

lig interaktion. Det væsentlige her er at læring udført som socialt 

genkendelig handling (eksempel 1) ser ud til at have en betydning 

for sammensætningen af ens sproglige repertoire – også på længere 

sigt. Det vi ser her, er den interaktionelle udfoldelse af og dermed 

det empiriske belæg for sprogbrugsbaserede modeller for sprog og 

sproglæring.

Det betyder også at selvom vi er ved at danne os et godt billede af 

metoder til at bygge ordforråd in the wild, så ved vi stadig kun lidt om 

kilderne til ASB’s interaktionelle kompetence – altså deres evne til at 

udføre specifikke sociale handlinger på en måde som er genkendelig 

for andre. I det følgende vil vi give eksempler fra en anden situation 

på hvad en sådan interaktionel kompetence består af, men uden at 

kunne sige præcist hvordan den er opstået.

I eksempel 2 møder vi Sandra som har boet i Danmark i flere år, 

og som på optagetidspunktet har fast arbejde. I eksemplet er hun på 

motorkontoret for at undersøge betingelserne for at importere sin 

bil. Vi kommer ind i samtalen efter ca. halvandet minut. Den kvin-

delige ekspedient har instrueret Sandra om betingelserne for at køre 

på gule plader. Sandra indikerer at hun før denne samtale har sat sig 

ind i reglernes kompleksitet og det ordforråd der hører til domænet. 

Al denne forståelse er en forudsætning for Sandras næste handlin-
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ger; det ses i linje 162 hvor hun tydeligt implicerer sin egen indsam-

lede viden. Hun har dog nogle vanskeligheder ved at formulere sit 

spørgsmål om en pakkeløsning for sin bil:

Eksempel 2a

162  SA: ehm jeg har hørt at det er en øhm. (0.4)

163  s:peciel (1.3) $pak↑et$ hh hhe [hhe. [·hh 

164 CL:            [ja       [det 

165  rig[tig det ka:  ja. ]

166 SA:       [hvad det for golf] ja:

I stedet anvender hun ordet pakke, den tyske ækvivalent, men eks-

pedienten har ingen forståelsesproblemer med det. Vi noterer os at 

Sandras tur ligner en ordsøgning, men i modsætning til eksempel 1 

bliver det forståelige paket ikke oversat til dansk. Det betyder også at 

Sandra ikke får det ord hun mangler, fordi situationen ikke gøres til 

et læringsøjeblik. I den videre interaktion udtrykker Sandra sin ube-

slutsomhed (linje 171) som hun i linje 175-176 begrunder med at der 

er to forskellige beskatninger som hun også gerne vil finde ud af (linje 

179). På trods af problemer forstår ekspedienten hvad Sandra siger. 

Sandras tøvende produktion af bilskat per annum resulterer i ekspe-

dientens reparatur til det teknisk korrekte vægtafgift (linje 177). Men 

det er ikke kun en reparatur; det er også en bekræftelse på forståelse 

af hvad Sandra siger.

Eksempel 2b

169 SA: e:hm: (0.2) å mås:ke: °eh°

170 CL: jah 

171 SA: jeg ved ikke hvad jeg vil.

172 CL: nEj

173 SA: jeg xx[xx  xx

174 CL:               [nEj nej nej det klart jo.=

175 SA: =det er også to <fors::kellige e- sk↑at::ter.

176  for [e-] bi::l s:[kat.(.) d- eh> (0.2) per [annum.hh].

177 CL:         [ja]           [jah                                        [xx vægt]

178 CL: afgift ja

179  (0.2)

180 SA: ja å d:et vil jeg også finder u::d 

181 SA: for det er [n- -] det [he:le        er]  regning

182 CL:                      [ja]    [hva der bedst]
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183 SA: ja[: 

184 CL:     [man ska lægg’ det hele sammen 

185 CL: å se hvad det k’ betal’ sig

Ekspedienten leverer sin reparatur delvis i overlap, som gør det lidt 

sværere at isolere ordet og gør det til genstand for en læringssekvens. 

Vi ser intet fokus på det nye ord, vægtafgift, fra hverken Sandra eller 

ekspedienten. Samtalen bliver ikke sat på pause her.

I de følgende linjer bygges kollaborativ enighed om og accept af 

at Sandra er på motorkontoret uden at kunne tage en egentlig be-

slutning. Hun skal først finde ud af hvad der kan betale sig. Dette ud-

tryk er ekspedientens formulering af Sandras det hele er regning som 

Sandra tilslutter sig til sidst. Igen har hun muligvis også fået det 

danske udtryk med sig i bagagen videre – men det ved vi ikke noget 

om, dels fordi vi ikke har data der kan vise det, og dels fordi der ikke 

er noget synligt optag af udtrykket her.

Sandra er i stand til at udtrykke sin forståelse og accept af nye 

bidrag fra ekspedienten, og hun kan respondere på ekspedientens 

instruktioner. Hun kan give udtryk for at hun trækker på tidligere 

erfaringer (jeg har hørt), og hun kan uddybe et standpunkt (jeg ved ikke 

hvad jeg vil – der er også to forskellige skatter). Hun er med andre ord i 

stand til at gøre virkelig mange ting med sproget. Selvom Sandra 

snakker relativt flydende dansk, så er det også tydeligt at hun er ude 

af sin komfortzone når hun skal udtrykke sig domænespecifikt (pa-

ket, vægtafgift), eller når hun mangler konventionelle måder at ud-

trykke særlige handlinger på (se hvad der betaler sig).

Sandra møder her en samarbejdsvillig ekspedient som viser for-

ståelse for hendes besvær med at tage en beslutning, som viser at hun 

forstår hende, også når hun har udtryksproblemer i form af f.eks. 

pauser, tøvemarkører, kodeskift og uklarheder, og som bidrager med 

løsningsforslag når hendes produktionsvanskeligheder truer den 

fælles forståelse – det ses ved præciseringen af vægtafgift som er et be-

greb af afgørende betydning for situationen, og ved hvad der betaler sig 

som er et løsningsforslag til det meget markerede det hele er regning.

Sandras turdesign gør det relevant for ekspedienten at hjælpe og 

dermed for Sandra selv at kunne identificere sine egne sproglige van-

skeligheder. Men vi ser også at hverken Sandra eller ekspedienten 

gør noget særligt for at skabe sproglæringssituationer. Og det skal 

samtaledeltagerne typisk gøre hvis situationer der ikke er pædago-

gisk designet, skal udnyttes som læringsrum (Eskildsen & Theodórs-

dóttir 2017).
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Hvad er de pædagogiske konsekvenser?

Vi har i det foregående set to eksempler på sprogmøder in the wild. Så-

danne uformelle interaktioner er hverdagens kit, det væv der knytter 

mennesker sammen, og som udgør selve fundamentet for sproglæ-

ring når man er ankommet til et nyt samfund. Sproglæringen funge-

rer bedst når den er led i succesfuld deltagelse i et lokalsamfund. At 

kunne et sprog handler dybest set om at forstå og agere i interaktio-

nelle praksisser – og disse kan man aldrig kopiere fra ‘verden’ og ind 

i ‘et klasserum’. Derinde vil de altid være et destillat af virkeligheden.

Kontakt til det lokale sprog er hverdag for migranter i Danmark, 

men ofte vil den begrænse sig til det skrevne ord i det offentlige rum 

(f.eks. reklamer, emballage osv.) og til service encounters. Selvom der er 

et netværk af frivillige knyttet til de fleste sprogskoler, er det svært 

at etablere blivende, meningsfyldte, interaktive kontakter. Samtidig 

ved vi fra den tidligere citerede forskning at sprogkontakt er alfa og 

omega for læringsaktiviteter, især med henblik på at møde ord og 

vendinger i deres naturlige omgivelser. En større kontakt mellem 

migranter og lokale vil alt andet lige resultere i flere muligheder for 

læringsaktiviteter. Vi er vel vidende om at det i det aktuelle politiske 

klima og den inkompetente gennemrationalisering af danskunder-

visningen er ren utopi, men den første konsekvens af vores argu-

ment er at vi skal styrke infrastrukturer i samfundet hvor migranter 

har mulighed for at have kontakt med dansktalende – det være sig 

lokale borgere, danske tilflyttere eller andre nyankomne der allere-

de har en vis interaktionel kompetence. Vi opfordrer til at der sæt-

tes flere ressourcer ind på at skabe mødesteder mellem disse sociale 

grupper. Udvikling af sociale infrastrukturer der skaber rammer for 

interaktion vil være en væsentlig styrkelse af dansk som andetsprog.

Optimalt skulle undervisning i dansk som andetsprog være ak-

tivt involveret i at skabe sociale kontakter mellem deres kursister og 

de lokale borgere, så den nuværende tænkning, der går fra under-

visning til (senere) sprogbrug i samfundet, bliver komplementeret 

med en modsatrettet praksis hvor erfaringer fra livsverdenen høstes 

og bruges i undervisningen. Der er behov for at udvikle og dele best 

practices samt kreative, elektroniske og andre ressourcer for at styrke 

sammenhængen mellem kursisternes praksis in the wild og sprog-

undervisningen.
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Transskriptionskonventioner

J[a]

  [N]år

Kantede parentes på to linjer lige over/under hinanden  

angiver samtidig tale (overlap)

= Lighedstegn kæder ytringer sammen som udtales  

“tæt sammenbundet”

(.) Kort pause (under 0.3 sek.)

(0.5) Pauser i sekunder med én decimal

o:::g Kolon angiver lydforlængelse 

. ? , Faldende, stigende og jævn intonation

·hh   hh Indåndingslyd, udåndingslyd

°okay° Gradtegn omkranser noget der udtales med lav volumen

(okay) Enkeltparentes ved tvivl om ord eller lyde

okay Understregning angiver betoning

↑↓ Pil op/ned angiver at efterfølgende lyd udtales på et markeret 

højere/lavere toneleje end den omgivende tale

§ord§ Meget tydelig udtale
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Kontekster og vilkår for 
arbejdsintegreret sproglæring

Sprog på arbejdspladsen er et centralt tema for individet, markedet 

og samfundet og dermed også for forskningen. Studier af flerspro-

gede arbejdspladser har vist, at måden, sprogkompetencer opfattes 

på, og måden, hvorpå arbejdere positioneres på baggrund af deres 

sprogkompetencer, har betydning for individets professionelle mu-

ligheder og sociale vilkår på arbejdspladsen (Lønsmann 2014; Duchê-

ne 2011; Goldstein 1997). Ansattes sprogkompetencer har desuden 

fået større opmærksomhed i et marked, som i stigende grad må læg-

ges til rette for en international og flersproget arbejdsstyrke og kun-

degruppe. På politisk niveau indgår arbejdsintegreret sproglæring 

også i debatten om ret og pligt til arbejde samt arbejderes forhold.

Der er altså mange, ofte modsatrettede, interesser og kontekster. 

Med udgangspunkt i mit eget studie af norske byggepladser vil jeg 

i denne artikel redegøre for, hvordan interesser og kontekster kan 

indvirke på vilkårene for sprog og sproglæring på arbejdspladser. På 

denne baggrund vil jeg argumentere for nødvendigheden af at for-

stå vilkårene for sproglæring på arbejdspladsen, før man begynder at 

teoretisere eller implementere sproglæring som en del af det daglige 

arbejdsliv. Jeg vil begynde med at redegøre for selve studiet1 og dets 

fund.

Byggepladser som flersprogede arbejdspladser: 
studiets kontekst, interessefelt og udformning

Byggepladser er nogle af de mest flersprogede arbejdspladser i Nor-
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Ph.d., postdoc
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ge. Dette skyldes høj grad arbejdsmigration til landet, i særdeleshed 

siden EU-udvidelsen i 2004 (Norden 2013). De to største grupper af 

arbejdsmigranter kommer fra hhv. Polen og Sverige, og det er også 

disse grupper, foruden nordmænd, der dominerer medarbejdersta-

ben på norske byggepladser.

Arbejdsmigrationen resulterer i to fænomener: 1) høj grad af fler-

sproglighed og 2) professionel lagdeling mellem skandinaviske og 

polske arbejdere i form af forskellige arbejdsforhold; førstnævnte 

gruppe fastansættes direkte af entreprenøren, mens de sidstnævnte 

generelt lejes fra vikarbureauer. Studiets formål var at finde ud af, 

om der er sammenhæng mellem disse to fænomener, ved at analysere 

betydningen af flersproglighed og kommunikation i sociale og pro-

fessionelle praksisser og diskurser på byggepladser.

Studiet blev udført i samarbejde med den samme entreprenør 

og flere af de samme håndværkere i forbindelse med mit feltarbejde. 

Dette foregik i etaper mellem februar 2014 og juni 2015. I denne pe-

riode var entreprenøren og håndværkerne på tre forskellige bygge-

pladser, hvor de hver gang havde nye samarbejdspartnere.

Jeg brugte en kritisk etnografisk tilgang (Heller 2009) med vægt 

på daglige interaktioner og diskurser omkring sprog og kommuni-

kation (Gumperz & Cook-Gumperz 2012). Interaktioner blev video-

optaget af en af de polske håndværkere vha. et actionkamera, der var 

monteret på hans hjelm. Sammen med andet etnografisk datama-

teriale – samtaler med ansatte på pladsen, interview med udvalgte 

nøglepersoner og dokumenter med information til ansatte – var dis-

se en vigtig kilde til at studere arbejdspladsens diskurser og praksis-

ser. Gennem disse data blev jeg også opmærksom på mere overordne-

de diskurser i byggeindustrien om sprog og kommunikation. Disse 

studerede jeg bl.a. gennem lovgivning og retningslinjer på området.

Krav til kommunikation på byggepladser

På alle byggepladserne, hvor jeg indsamlede data, var det officielle 

arbejdssprog norsk, men brug af engelsk var også til dels anerkendt 

praksis. Dette krav ramte de udenlandske ansatte forskelligt. Norsk- 

og svensktalende arbejdere talte typisk sammen på egne sprog eller 

brugte en blanding af svensk og norsk, som de kaldte ‘svorsk’. Kom-

munikation baseret på receptiv sprogkompetence var imidlertid 

ikke en mulighed for de polsktalende arbejdere, der ofte heller ikke 

talte engelsk. Omvendt talte de svenske og norske arbejdere generelt 

ikke polsk. Dette resulterede i udfordringer for den fælles kommuni-
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kation og dermed det daglige arbejde, hvilket typisk blev fremstillet 

som et resultat af, at polske arbejdere ikke kunne norsk eller engelsk.

Opfattelsen af, at manglende sprogkompetencer er et centralt 

problem, er ikke begrænset til den lokale arbejdskontekst ude på 

byggepladserne, men manifesterer sig på forskellig vis på forskellige 

niveauer: i arbejdshverdagen, i politiske diskurser, i lovgivningen. 

Inden for sidstnævnte område knyttes sprog og kommunikation 

først og fremmest til en sikkerhedsdiskurs. F.eks. udgav det nor-

ske Arbeidstilsynet i 2012, 2014 og 2017 brochurer, der alle påpeger, 

at udenlandsk arbejdskraft har større risiko for at blive skadet eller 

dræbt på arbejdspladsen. Manglende sprogkompetencer og mangel-

fuld kommunikation nævnes som årsager i alle brochurerne.

Dette tages seriøst i en branche, der hvert år topper statistik-

kerne for arbejdsrelaterede dødsfald. Der er derfor lovkrav til både 

mundtlig og skriftlig kommunikation på byggepladser. F.eks. skal 

alle opgaver, der ligger ud over rutinearbejde, forklares på et sprog, 

de udøvende forstår. Derudover anbefales det, at arbejdspladsens 

sprog er norsk (Arbeidstilsynet 2011). At arbejdspladsen har ét fælles 

sprog, er også en klar anbefaling i en række anvisninger kaldet ‘seri-

øsitetskravene’ (Seriøsitetskrav 2015). Disse anvisninger er udviklet 

af fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, bygherrer og staten og 

betragtes som vigtige retningslinjer i byggeindustrien.

På denne baggrund kunne man argumentere for, at det ville være 

nyttigt med sprogundervisning for ikke-norsktalende arbejdere. 

Alle på byggepladsen og i industrien er generelt enige om, at kom-

munikation og sprog er vigtigt. Men alligevel arbejdes der ikke di-

rekte for styrkelse af norskkompetence hos udenlandske medarbej-

dere. Der synes altså at herske en noget paradoksal indstilling, som 

jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit.

Er der behov for sproglæring på byggepladsen?

Hverken entreprenøren, jeg arbejdede sammen med, eller de andre 

entreprenører og vikarbureauer på de tre byggepladser tilbød sprog-

oplæring til deres ansatte. Selvom der ikke var tilbud om sprogun-

dervisning, var der forskellige incitamenter, som f.eks. ekstra løn for 

at kunne tale norsk eller engelsk, som havde til formål at fremme 

bedre forhold for kommunikation. Til syvende og sidst blev det dog 

set som den enkelte arbejders ansvar eller valg at tilegne sig de for-

nødne sprogkompetencer. Mere end noget andet viser dette, at der 

ikke er et akut svigt i den daglige kommunikation.
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På trods af beklagelser over kommunikationsproblemer grundet 

sproglige mangler hos udenlandske arbejdere fungerer den dagli-

ge kommunikation gennem sprogmæglere. Disse er polsk-norsk-, 

polsk-engelsk- eller polsk-norsk-engelsk-talende håndværkere, som 

kan kommunikere med de norske og svenske ledere og håndvær-

kere på vegne af deres sjak. Ofte bliver disse til repræsentanter eller 

uofficielle ledere i kraft af deres kommunikative kompetencer (Nor-

den 2013; Kraft 2017). At tilegne sig bestemte sprogkompetencer gi-

ver altså mulighed for professionel mobilitet. Det er også sådanne 

sprogmæglere, der opnår en vis synlighed over for entreprenørernes 

ledere og dermed får mulighed for at vise deres værd og evt. opnå en 

fastansættelse hos entreprenøren i stedet for midlertidig ansættelse 

gennem vikarbureauet. Samtidig blev det også gentagne gange gjort 

klart, at polske arbejdere, ligegyldig hvor dygtige håndværkere de er, 

ikke har mulighed for at blive fastansat, hvis de ikke kan norsk (se 

også Lønsmann & Kraft 2018).

Gennem mit studie fulgte jeg Tomasz2, en polsk-norsk-talen-

de sprogmægler, som optog sine daglige interaktioner med et ac-

tionkamera. Tomasz stod for næsten al kommunikation mellem 

sine polske, norske og svenske kolleger og ledere. Dette var et stort 

kommunikativt arbejde, som kom i tillæg til Tomasz’s eget primære 

arbejde som håndværker på pladsen. Selv beskrev han denne situa-

tion som “at løbe rundt på byggepladsen som en hund”. Både entre-

prenøren og vikarbureauet, som udlejede ham, belønnede ham for 

dette arbejde. Førstnævnte betalte ham ti norske kr. ekstra i timen, 

og sidstnævnte havde ansat ham på en specialkontrakt, der betød, at 

selv hvis han i en periode ikke blev udlejet til en entreprenør, ville vi-

karbureauet betale ham 80 procent af hans normale løn. Normalt er 

arbejdere fra vikarbureauer ansat på såkaldte fastansettelse uten garan-

tilønn-kontrakter, hvilket betyder, at de juridisk set er i en alminde-

lig fastansættelse, men at de ikke får løn, når de ikke er udlejet til et 

projekt. I denne kontekst var Tomasz’s kontrakt med vikarbureauet 

altså svært fordelagtig, selvom hans arbejdsforhold fortsat ikke var 

på niveau med hans fastansatte skandinaviske kollegers.

Jan Svennevig (2018) har gennem samtaleanalyse vist, hvordan 

Tomasz bruger daglige interaktioner med svenske og norske ledere 

til at udbygge sit ordforråd på norsk. Denne analyse stemmer over-

ens med mine egne etnografiske observationer af, hvor vigtige dag-

lige interaktioner med ledere er for sprogmægleren – både som en 

måde at udvikle sit eget norske ordforråd på og til at opnå anerken-

delse af dette sprogarbejde fra byggepladsledere og derigennem fra 

entreprenøren.
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At sprogarbejdet netop bliver anerkendt som en vigtig del af det 

daglige arbejde, står i kontrast til, at Tomasz, som flere gange havde 

udtrykt ønske om at komme på norskkursus og arbejdede aktivt på 

at forbedre sit norsk, ikke blev sendt på sprogkursus. Jeg fik aldrig 

en begrundelse herfor fra entreprenøren, men en leder fra en af ho-

vedentreprenørerne gav en mulig forklaring. Hans vurdering var, at 

entreprenører ikke tilbyder sprogkurser til medarbejdere fra vikar-

bureauer, fordi de netop kun er midlertidigt hyrede og derfor ville 

være hos entreprenøren i for kort tid til, at investeringen ville være 

hensigtsmæssig. Denne forklaring stemte imidlertid dårligt overens 

med, at der var medarbejdere, som viste interesse for at lære norsk, 

og som i tillæg blev lejet af den samme entreprenør i flere år i streg.

Manglende kommunikation på grund af sprogbarrierer var med 

andre ord en tydelig diskurs, men åbenlyse løsninger blev ikke ta-

get i brug, hvilket viser, at arbejdsintegreret og arbejdsgiverinitieret 

sproglæring ikke er en reel prioritet. Dette forhold kan bl.a. skyldes, 

at der netop er sprogmæglere, som kan varetage det daglige behov 

for kommunikation.

Konklusion: krav og behov som 
sproglæringens kontekster

Gennem datamaterialet tegner sig et billede af en industri, der på 

den ene side insisterer på at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og 

på den anden side fremstiller flersproglighed og kulturel diversitet 

som en central udfordring i det daglige arbejde. Samtidig understre-

ges vigtigheden af kommunikation og norskkompetence – særligt 

i forbindelse med sikkerhed – kontinuerligt, uden at der dog tages 

reelle initiativer til at ændre situationen. Dette kan synes mærkeligt, 

men studiet viser også, at det kommunikative arbejde til daglig sik-

res af sprogmæglere, der dermed løser arbejdspladsens udfordringer 

på dette område.

Den herskende idé om, at kommunikationen ville blive bedre, 

hvis alle snakkede norsk, eller som minimum engelsk, er dermed et 

ideal, som imidlertid ikke kan realiseres under de gældende forhold, 

hvor der holdes på en norsk frem for en flersproget sprogpolitik, 

samtidig med at der ikke eksisterer tilbud om norskoplæring. Med 

andre ord skaber krav til og behov for sprog en situation, hvor det 

bliver muligt at reproducere en logik om, at polske ansatte grundet 

deres manglende norskkundskaber ikke skal fastansattes. Derved 

bliver sprog en del af reproduktionen af industriens professionelle 

lagdeling mellem fastansatte og midlertidigt ansatte. Samtidig vir-
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ker den daglige kommunikation også i praksis, og der er derfor ikke 

nogen egentlig grund til, at entreprenører skal investere i midlerti-

digt ansattes sprogkompetencer.

Dette er konteksten, der er med til at skabe sprogets og kommu-

nikationens sociale virkelighed i byggeindustrien, og det er denne, 

man må kende til for at forstå mulighederne og begrænsningerne for 

sproglæring på arbejdspladsen.

Noter
1. Studiet var et ph.d.-projekt 

finansieret af Multiling, Senter 
for Flerspråklighet (SFF) ved 
Universitetet i Oslo.

2. Alle navne er blevet ændret.
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Undervisningsmaterialer 
i den erhvervsrettede 
danskundervisning – 
begrænsninger og perspektiver

I denne artikel ser jeg nærmere på samspillet mellem danskuddan-

nelseslovgivningen og et udvalgt undervisningsmateriale, bl.a. med 

fokus på, om materialet lever op til fordringerne i loven om arbejds-

markedsrettet dansk fra 2014. Hermed forsøger jeg helt overordnet 

at besvare det centrale spørgsmål: (Hvordan) har den nye lovgivning 

påvirket undervisningsmaterialet Puls 2?

Artiklen bygger på udvalgte dele af mit speciale Undervisningsma-

terialet Puls 2 før og efter loven om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 

fra 2016.

Den erhvervsrettede danskundervisning før og nu 

Der har siden 1999, hvor danskundervisningsloven trådte i kraft, 

foregået formaliseret erhvervsrettet danskundervisning på landets 

sprogcentre. Som en del af denne udvikling har der i stigende grad 

været et krav om at tilbyde kursisterne et fleksibelt undervisningstil-

bud, der er tilpasset deres individuelle sprogbehov.

Med danskuddannelsesloven, der trådte i kraft i 2004, blev selv-

forsørgelse fra politisk side det primære formål med danskundervis-

ningen, og i sidste halvdel af nullerne kom der efterhånden et stadig 

større fokus på erhvervsrettet danskundervisning frem til vedtagel-

sen af loven om introdansk i 2010 og sidenhen loven om arbejdsmar-

ingrid obdrup

Cand.mag. i dansk

Faglig koordinator ved Guldborgsund  

Sprog- og Integrationscenter

io@guldborgsund.dk
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kedsrettet danskundervisning, der trådte i kraft den 1. januar 2014. 

I første omgang var dette et tilbud til udenlandske arbejdstagere 

og studerende m.fl., men pr. 1. juli 2017 blev dette tilbud afskaffet, 

og i stedet bliver alle kursister på landets sprogcentre nu tilbudt er-

hvervsrettet danskuddannelse.

Undervisningsmaterialet Puls 2 før og efter loven om 
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Undervisningsmaterialet Puls 2 er skrevet af Fanny Slotorub og Neel 

Jersild Moreira og udgivet på forlaget Alfabeta. Undervisningsma-

terialet er en del af en serie af grundbøger, der består af Puls 1, 2 og 3, 

svarende til de tre første moduler på Danskuddannelse 3 (jf. Udlæn-

dinge-, Integrations- og Boligministeriet 2014, bilag 1).

Materialet findes både i en udgave, der er skrevet på baggrund af 

danskuddannelsesloven fra 2004, og i en udgave, der er skrevet på 

baggrund af loven om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. De 

to udgaver omtales herefter som henholdsvis den gamle og den nye 

udgave af Puls 2.

Ved at sammenligne og analysere de to udgaver af Puls 2 har jeg, 

som man også kan se af eksemplerne nedenfor, dels fundet frem til, 

at der er en vis påvirkning fra den skiftende lovgivning på området. 

Dels er der en tydelig afsmitning fra modultestsystemet, der er knyt-

tet til danskuddannelsesloven fra 2004, som det f.eks. ses af de læse-

opgaver, der fungerer som parallelopgaver til de faktiske modultest.

Med det eksplicitte fokus på beskæftigelse i den nye udgave af 

materialet ses også en påvirkning fra loven om arbejdsmarkedsret-

tet danskundervisning, såvel i overskrifter som i indhold. F.eks. er 

titlen og dermed fokus på en læseforståelsesopgave ændret fra Joes 

første indtryk af Danmark til Joes arbejdsliv (jf. Slotorub & Jersild Moreira 

2014a: 2, 38 og Slotorub & Jersild Moreira 2014b: 5, 52). I titlen på ka-

pitel 1 er der i den nye udgave byttet om på rækkefølgen af ordene 

uddannelse og arbejde, så arbejde står først, mens ordet ophold i titlen på 

kapitel 2 i den nye udgave er ændret til ordet arbejde. De opgaver, som 

den nye udgave er udvidet med, beskæftiger sig alle med emnerne 

arbejde og/eller uddannelse, hvilket der også var et øget krav om i 

lovgivningen om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Den nye udgave af Puls 2 er altså samlet set revideret, og noget 

er nyt: Der er et øget eksplicit fokus på emner med relation til be-

skæftigelse, og hvert kapitel har fået en introduktion til indholdet i 

det pågældende kapitel, så man som kursist/læser har mulighed for 

at danne sig et overblik over indholdet. I den gamle udgave er man 
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nødsaget til at benytte indholdsfortegnelsen for at kunne danne sig 

dette overblik.

Når man ser nærmere efter, er nogle af de umiddelbare forskelle 

imidlertid reelt ikke forskelle, hvis man ser bort fra opgavernes pla-

cering i de to udgaver af materialet. F.eks. er de kombinerede læse-

forståelsesopgaver og lytteøvelser på henholdsvis side 6 i den gam-

le udgave og side 14 i den nye udgave meget tæt på at være helt den 

samme opgave; i den nye har den dog fået en ny titel, der indeholder 

ordet arbejde, og der er enkelte dele af selve opgaven, der er ændret, 

mens teksten er den samme, jf. fotos herunder.

Figur 1. Kombinerede læseforståelsesopgaver og lytteøvelser. Kilde: Slo-

torub & Jersild Moreira, 2014a: 6 og Slotorub & Jersild Moreira, 2014b: 14.

På trods af at der er tale om en reel revidering af materialet i den nye 

udgave, er det altså ikke lykkedes for forfatterne af Puls 2 at lave en 

nyskabende udgave af materialet, der i relation til fordringerne i 

lovgivningen reelt set er arbejdsmarkedsrettet, da materialet på af-

gørende punkter ikke opfylder kravene i loven om arbejdsmarkeds-

rettet danskundervisning, primært hvad angår kravet om, at den 

arbejdsmarkedsrettede danskundervisning skal tilrettelægges flek-

sibelt med udgangspunkt i den enkelte kursists behov. Det er dog 



sprogforum 66 · 2018 81

positivt i relation til dette, at der dels er opgaver som bl.a. interview-/

holdundersøgelsesopgaverne, der tager afsæt i kursisternes situati-

on, og derudover er der opgaver, hvor andres historier kædes sam-

men med kursisternes (se illustrationer af og mere herom i artiklens 

næste afsnit).

Langt hen ad vejen indfrier opbygningen af og opgavetyperne i 

materialet dog forfatternes egne målsætninger. F.eks. er der i de for-

skellige opgavetyper lagt op til fin variation mellem fokus på hen-

holdsvis kreativ sprogbrug og automatisering, og der er en del opga-

ver i begge udgaver af materialet, der har et tydeligt kommunikativt 

formål.

Læseforståelsen, der er nævnt og illustreret ovenfor, er et eksem-

pel på en opgave, der giver mulighed for at arbejde med automati-

sering. I henholdsvis den gamle udgaves andet og den nye udgaves 

første kapitel (se illustration nedenfor) er der en dictogloss, som er et 

godt eksempel på en opgavetype, hvor der er fokus på kreativ sprog-

brug, og hvor kombinationen af det sociokognitive læringssyn og 

det kommunikative sprogsyn er tydelig, idet løsningen af en dicto-

gloss anvender kursisternes kognitive problemløsningsprocesser og 

derudover har et socialt aspekt, idet opgaven skal løses i fællesskab 

(Lund 2015: 135 f).

Figur 2. Dictogloss. Kilde: Slotorub & Jersild Moreira, 2014b: 26.
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Når det gælder opgaver, der har et reelt kommunikativt formål, så 

har lytteøvelsen om Elena og Adam (Slotorub & Jersild Moreira 

2014a: 15 og Slotorub & Jersild Moreira 2014b: 20) i den gamle udga-

ve af materialet f.eks. det formål, at de nøgleord, som kursisten skal 

notere under løsningen af selve lytteøvelsen, bagefter skal præsen-

teres for og diskuteres med en anden kursist, samt at det hørte skal 

genfortælles. I den nye udgave er opgaven udbygget yderligere, så 

der dels er tilføjet en forforståelsesdel med en fælles snak om de to 

personer og deres arbejde med udgangspunkt i billederne af de to 

personer og dels er mulighed for efterbehandling, idet kursisterne 

til sidst får teksten om personen Adam af underviseren og kan udfyl-

de eventuelle huller og fokusere på sproget afslutningsvist.

Interview- og holdundersøgelsesopgaverne samt dictoglosserne 

i begge udgaver af materialet er i øvrigt også gode eksempler på, at 

Puls 2 også indeholder opgaver med et klart og tydeligt kommunika-

tivt formål. I alle de her nævnte opgavetyper er det altså tydeligt, at 

Puls 2 bygger på et sociokognitivt læringssyn og et kommunikativt 

sprogsyn.

Fremtidige perspektiver for undervisningen og brug 
af undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog 
for voksne udlændinge

Udformningen af et undervisningsmateriale har afgørende konse-

kvenser for, hvordan det er muligt at strukturere indholdet, og som 

forfatter gør man det meget svært for sig selv at skabe noget, der for 

alvor er nyt og anderledes, når man holder fast i den gamle form – 

et traditionelt undervisningsmateriale i bogform, hvor indholdet 

langt hen ad vejen er fastlagt på forhånd.

Det er på trods af dette enkelte steder i den nye udgave af ma-

terialet lykkedes at lægge op til en fleksibel undervisningstilrette-

læggelse med udgangspunkt i den enkeltes uddannelses- og/eller 

arbejdssituation. Materialets interview/holdundersøgelser samt 

minioplægget i kapitel 1 er eksempler på dette, mens mange andre 

opgaver, f.eks. nogle læseopgaver, omhandler andre personers ud-

dannelses-, arbejds- eller generelle livssituation.

Hvad man ellers kan vælge at gøre, hvis man virkelig ønsker at 

lægge op til en fleksibel undervisningstilrettelæggelse med ud-

gangspunkt i den enkelte kursists behov, kommer jeg nærmere ind 

på nedenfor.

Der er flere muligheder for i praksis at tage udgangspunkt i den 

enkelte kursists sprogbehov i den erhvervsrettede danskundervis-
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ning. Man kan f.eks. udarbejde en sprogbehovsanalyse for den en-

kelte kursist, hvorudfra underviseren kan tilrettelægge sin under-

visning.

En sprogbehovsanalyse kan give “oplysninger om, hvem der 

kommunikerer med hvem, hvad der kommunikeres om, hvor kom-

munikationen foregår, hvilket medie kommunikationen foregår 

igennem, og hvad formålet med kommunikationen er” (Pedersen 

2007: 17) – oplysninger, der er nødvendige for at kunne tilrettelægge 

undervisningen, så den tilgodeser kursisternes individuelle behov.

Man taler i den forbindelse om det sproglige læringsrum, som udgø-

res af sprogundervisningen, og om det sproglige anvendelsesrum, som 

f.eks. kan være den enkelte kursists arbejdsplads eller andre steder, 

hvor kursisterne anvender det sprog, som de har lært i læringsrum-

met (Pedersen 2007: 14). I forbindelse med dansk som andetsprog vil 

anvendelsesrummet normalt være de livsområder, som kursisterne 

befinder sig i til daglig: Privatlivet, det offentlige område, arbejdsli-

vet, og læringsrummet vil være det sted, hvor de modtager danskun-

dervisning. Sprogbehovsanalysen er altså et værktøj til at forbinde 

læringsrummet med anvendelsesrummet, så undervisningen bliver 

relevant i forhold til kursisternes individuelle sprogbehov.

Dette stiller særlige krav til de undervisningsmaterialer, der an-

vendes i undervisningen, da indholdet i de traditionelle undervis-

ningsmaterialer i bogform jo som oftest er fastlagt på forhånd, og 

materialerne dermed som minimum ikke kan stå alene i en fleksibelt 

tilrettelagt undervisning. For at kunne skabe den nødvendige fleksi-

bilitet, bør fremtidige undervisningsmaterialer være mere åbne med 

mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte kursists sprogbe-

hov i relation til blandt andet beskæftigelse. Ved anvendelse af tradi-

tionelle undervisningsmaterialer i bogform bør man kombinere de 

kommunikative dele af disse med autentisk materiale fra kursister-

nes øvrige liv i undervisningen: Det kunne f.eks. være arbejdssedler 

og lignende fra kursisternes arbejdspladser eller praktiksteder, ma-

teriale fra Rejseplanen (så kursisterne kan lære at læse en køreplan) 

eller informationer/breve og lignende fra Forældreintra for kursi-

ster, der har skolesøgende børn. 

Den ovenfor nævnte sprogbehovsanalyse for hver enkelt kursist 

spiller her en helt central rolle, hvis vi fremover ønsker at sikre, at 

alle kursister får det et fleksibelt og tilstrækkeligt danskundervis-

ningstilbud. For på denne måde skaber man det helt afgørende sam-

spil mellem det sproglige læringsrum og anvendelsesrummet, som 

det oftest vil være meget svært at skabe med en undervisning, hvor 

de traditionelle undervisningsmaterialer spiller hovedrollen. I den 
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forbindelse skal undervisningen foregå med udgangspunkt i og ind-

dragelse af kursisternes liv uden for undervisningen og støtte dem i 

at blive og/eller forblive selvforsørgende, som er og bliver det primæ-

re formål med danskundervisningen set fra politisk side.
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“Du skal bare sætte hende i gang, 
du skal ikke gå og passe hende” 
– om sprog i praktikforløb for 
flygtninge og indvandrere

I marts 2015 udarbejdede den daværende danske regering en beskæf-

tigelsesplan som skulle sørge for at nytilkomne flygtninge og ind-

vandrere kom i arbejde. Beskæftigelsen var tænkt som katalysator 

for dansktilegnelse og hvilede på en antagelse af at sprogtilegnelse 

er mest effektiv på en arbejdsplads.

I denne artikel sætter vi spørgsmålstegn ved denne antagelse på 

baggrund af en undersøgelse af muligheden for sprogtilegnelse via 

et sprogpraktikforløb i et supermarked hvor vi fulgte tre flygtninge. 

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge hvilke muligheder for 

tilegnelse af dansk der reelt var til stede under praktikforløbet.

I en dansk kontekst er vores studie både vigtigt og interessant 

fordi der ikke findes andre længdeundersøgelser som belyser hvor-

vidt sproglig og kulturel integration styrkes af at placere flygtninge 

og indvandrere på en arbejdsplads.
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Sprogbadsmetoden

Idéen om at sprog bedst læres på arbejdspladsen læner sig op ad en 

slags sprogbadsmetode. Sprogbadsmetoden (også kendt som synk- 

eller-svøm-metoden) var populær i 1960’erne i Canada hvor engelsk-

sprogede børn blev udsat for massiv påvirkning af fransk i skolen. 

Børnene blev ‘sænket ned’ i det franske sprog, og som resultat kunne 

de fleste efterhånden tale fransk uden formel sprogundervisning. 

Med inspiration fra Chomskys teori om Universal Grammar forestille-

de man sig at den lærende uden en bevidst indsats ville tilegne sig et 

andetsprog på samme måde som hvis det var ens førstesprog.

Samme tanke bliver stadig anvendt i danske skoler på trods af 

at der er gode belæg for at de tosprogede børn ikke lærer tilstræk-

keligt dansk alene ved at ‘bade’ i sproget i en klasse med danske ele-

ver. Utallige undersøgelser har påvist at andetsprogstilegnelse hos 

voksne er en kompleks proces som styrkes i formaliserede undervis-

ningssituationer hvor den voksne lærende udvikler sprogforståelse 

gennem systematisk arbejde. Det er derfor problematisk at bruge 

sprogbadsmetoden som argument for hurtig placering af flygtninge 

på arbejdsmarkedet.

Der findes kun få danske undersøgelser som ser nærmere på til-

egnelsen af dansk i en arbejdsrelateret kontekst. De bekræfter dog at 

voksne ikke nødvendigvis lærer dansk bare fordi de har et arbejde – 

nærmere tværtimod. I en rapport fra 2004 redegør Sørensen og Hol-

men for at flygtninge og indvandrere i blandt andet rengøringsjob 

næsten aldrig taler dansk. Lund og Pedersen (2006) gør opmærksom 

på at mundtlig kommunikation generelt er vanskelig at gennemfø-

re, især på arbejdspladser hvor der forekommer maskinstøj. Også i 

højt betalte job hvor medarbejderne allerede har et fælles sprog (ofte 

engelsk), kan skiftet til dansk føles som en uoverkommelig opgave 

(Lønsmann 2015; Øhrstrøm 2015). I et svensk studie konkluderer 

Sandwall (2013) at andetsprogstalende praktikanter i gennemsnit ta-

ler mellem 30 sekunder og 2 minutter om dagen, og det gælder både 

svensk og andre sprog. Sandwall konkluderer endvidere at graden 

af interaktion bliver mindsket over tid fordi praktikanterne udfører 

arbejdsopgaverne alene og har begrænset støtte fra kollegerne. Disse 

undersøgelser peger dermed på at det langtfra er givet at en udlæn-

ding lærer målsproget alene ved at befinde sig på en arbejdsplads 

(Tranekjær og Kirkebæk 2017). Andetsprogstilegnelse på arbejds-

pladsen er en kompleks proces som påvirkes af en række faktorer 

såsom motivation (Øhrstrøm 2010), kategoriseringsprocesser og den 
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institutionelle ‘dørvogtning’ (Tranekjær 2015) og ikke mindst kultu-

relle fordomme (Kirilova 2014).

Et praktikforløb i Bilka

Vi vil i det følgende give et øjebliksbillede af et praktikforløb i en Bil-

ka i Danmark. Den pågældende Bilka har haft erfaring med sprog-

praktikanter siden september 2015. Der har i alt været omkring 35-40 

sprogpraktikanter hvoraf tre sidenhen er blevet ansat i ordinære stil-

linger. Vi var, som nævnt, interesserede i hvilke muligheder prakti-

kanterne havde for at tale dansk under praktikken, samt hvor meget 

dansk de overhovedet talte.

Dataene blev indsamlet af Eva Bramm som led i hendes speciale 

(Bramm 2017) hvor hun fulgte tre flygtninge gennem 13 ugers prak-

tikforløb i foråret 2017. Praktikanterne gik i sprogskole tre gange om 

ugen og var to hele dage i praktik. Eva observerede praktikanterne i 

deres daglige arbejde og optog den sproglige interaktion de indgik i. 

De etnografiske data består af lydoptagelser, feltnoter, interview og 

tolkede møder mellem praktikanterne, repræsentanter fra et jobcen-

ter og personalechefen fra Bilka.

I nedenstående sekvenser ser vi nærmere på to af praktikanterne 

som vi kalder Tirhas og Bilal. Vi lægger ud med Tirhas som er en 30-

årig kvinde fra Eritrea der blev placeret i tekstilafdelingen. Uddraget 

er fra en samtale mellem Tirhas (TIR) og en kollega (KOL) som for-

tæller hende hvordan hun skal hænge tøj på plads.

Eksempel 1: Tirhas, 10/4-17, optagelse 1, 56:18.

1 KOL: bagefter ik↑ (1.0) så må du godt tage dem her (2.0) og så 

øhm (1.0) <lægge sammen>

3 TIR: <yes>

4 KOL: du lægger bare dem der væk (.) okay↑
5 TIR: okay

6 KOL: der ligger flere hernede

7 TIR: okay

8 [Tirhas udfører arbejdsopgaven. 7 min. og 16 sek. udeladt]

9 KOL: prøv at se her

10 [kollega viser hende hvordan nogle metalstænger som varerne hæn-

ger på, afmonteres]

11 (6.0)

12 KOL: alt det her skal ned (.) så tørklæder i én kasse (.) hårpynt

13 (.) i en anden kasse
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14 TIR: ja

15 KOL: og så det der i den sidste kasse

16 TIR: okay ja

17 KOL: okay↑
18 TIR: okay

19 [Tirhas udfører arbejdsopgaven. 7 min. og 4 sek. udeladt]

20 KOL: øhm Tirhas du må også godt tage dem her med ind (5.0) 

hernede

21 TIR: okay (.) yes

22 (30.0)

23 KOL: prøv at se her (.) bagefter må

24 du godt gøre det samme ved den endegavl derovre

25 TIR: ah okay

26 KOL: okay↑
27 TIR: *same↑*

28 KOL: *the same*

29 TIR: yes

[Tirhas udfører arbejdsopgaven. 1 min. og 38. sek. udeladt]

30 KOL: øh så faktisk dérned i

31 TIR: her↑
32 KOL: ja↑

Disse sekvenser er den eneste udveksling af ord mellem Tirhas og 

den anden kollega i afdelingen i løbet af det i alt 16 minutter lange 

uddrag, på trods af at kollegaen befinder sig i umiddelbar nærhed af 

Tirhas. Samtalen er symptomatisk for den form for interaktion der 

prægede Tirhas’ praktikforløb. Tirhas’ interaktion med kollegerne 

handlede udelukkende om at udføre konkrete arbejdsopgaver. Dia-

logen i eksempel 1 består primært af handlingsregulerende beskeder 

(direktiver) der kun giver få muligheder for respons (du lægger bare 

dem der væk; alt det her skal ned; og så det der i den sidste kasse; du 

skal fylde nogle strømper op). Tirhas’ svar begrænser sig til et enkelt 

ord (okay; yes; ja). Den kommunikative proces handler alene om at 

afgive en besked og derefter tjekke om beskeden er blevet forstået. 

Hvis Tirhas har forstået beskeden, kan hun udføre arbejdet korrekt. 

Dermed lærer Tirhas at forstå og udføre ordrer og instruktioner, men 

hun udvikler ikke en produktiv kompetence på dansk. Det vender vi 

tilbage til i diskussionen.

I en optagelse fra lageret hvor én af Tirhas’ kolleger sætter en 

anden medarbejder ind i hvordan han skal håndtere Tirhas, siger 

kollegaen: Du skal bare sætte hende i gang, du skal ikke gå og passe 
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hende (10/4-17, optagelse 1, 1:24:09). Dette udsagn illustrerer at Tir-

has’ kolleger ikke så det som deres ansvar at skabe muligheder for et 

sprogligt udbytte for praktikanterne, men udelukkende fokuserede 

på arbejdsopgaverne. Tirhas’ muligheder for interaktion var således 

stærkt begrænsede af at hun i udførelsen af arbejdsopgaverne var fy-

sisk og socialt isoleret fra de andre medarbejdere. Tekstilafdelingens 

fysiske rammer var samtidig med til at forstærke Tirhas’ isolation 

fordi afdelingen var opdelt i flere underafdelinger der hver især var 

afgrænset af høje reoler. Det betød at Tirhas befandt sig langt fra kol-

legerne og oftest udførte arbejdsopgaverne alene. Til en evaluerings-

samtale med kommunen gav Tirhas tydeligt udtryk for at hun ikke 

følte hun lærte dansk via arbejdet:

snakker nej dansk (.) Bilka kun arbejde kun arbejde ah↑ (4-17, opta-

gelse 2, l.278-282)

Under samme samtale fortalte Tirhas også at hun havde følt sig ud-

nyttet som gratis arbejdskraft. Tirhas stoppede af samme årsag sit 

praktikforløb før tid, efter kun syv uger. 

Sprogmakkere spiller en afgørende rolle

Bilal er en 35-årig mand fra Syrien som arbejdede i slagterafdelin-

gen. Hans forløb var meget anderledes end Tirhas’, blandt andet for-

di han fulgtes med en kollega som også talte arabisk. I eksempel 2 ta-

ler Bilal (BIL) og hans kollega Haidar (HAI) sammen mens de lægger 

pakker med hakket oksekød op i køledisken.

Eksempel 2: Bilal, 21/3-17, lydoptagelse 1, 13:331

1 BIL:

84 

* الرئيسي الشيفانه بس اه  * 

* منحطه بزمع يعني  * 
[dan: jamen det er køkkenchefen]

2 HAI:                                         om på den anden side

[dan: han (?bestemmer?) at vi sætter den om på den anden side]

3 (1.0)

4 BIL: op-på-den-anden-side↑ (1.0) [udtalt som ét ord]

5 hvad er det op-på-den-anden-side↑
[Haidar vender en pakke med hakket oksekød om for at vise hvad 

“om på den anden side” betyder. Derefter vender Bilal håndfladen 

om]

6 HAI: om på den anden side

84 

* الرئيسي الشيفانه بس اه  * 

* منحطه بزمع يعني  * 
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7 BIL: op på den anden side *another side* <*?arabisk?*>

8 HAI <ja>

9 BIL: op på den anden side

Sekvensen illustrerer hvordan en opmærksom og støttende kollega 

kan være med til at skabe muligheder for sprogtilegnelse for prak-

tikanten. Da Bilal ikke forstår udtrykket “om på den anden side”, 

forklarer Haidar ham det ved at vende pakken med oksekød som 

han holder i sin hånd, om. Haidar oversætter altså ikke bare for Bilal, 

men lader Bilal udlede betydningen og dermed selv komme frem til 

både det danske udtryk samt den engelske og arabiske oversættelse.

Denne form for kommunikation er rettet mod Bilals behov for 

at lære og forstå dansk. Bilal kan aktivt indgå i samtalen ved at spør-

ge, gentage og oversætte for sig selv, hvilket skaber en vigtig sprog-

lig opmærksomhed. Haidars sproglige hjælp og tilstedeværelse i det 

hele taget havde stor betydning for både udviklingen og fastholdel-

sen af den sproglige opmærksomhed hos Bilal. I flere situationer i 

praktikken brugte Bilal faste udtryk på dansk (f.eks. “to sekunder”, 

“kan du hjælpe x”, “jeg spørger min kollega”) som han lærte i for-

bindelse med arbejdet i slagterafdelingen ved at spørge Haidar til 

råds og observere hans interaktion med kunder. Disse faste udtryk 

medvirkede til at Bilal fremstod som en mere sikker sprogbruger 

på dansk. På den måde fik han større selvtillid og lyst til at indgå i 

samtaler med kunder. Bilal er dermed et eksempel på hvordan den 

personlige kontakt med en engageret kollega ikke alene øger mulig-

heden for interaktion, men skaber betingelser for tryghed og social 

inklusion. Det viser at netop den sociale inklusion er afgørende for at 

gøre arbejdspladsdansk til en positiv oplevelse og sikre praktikanten 

en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Bilal blev i øvrigt fuld-

tidsansat efter praktikken.

Hvor meget dansk taler de? 

Med inspiration fra Sandwall (2013) foretog vi en optælling over hvor 

meget dansk Tirhas og Bilal talte i løbet af halvanden times lydopta-

gelse fra praktikforløbets sidste dag (tabel 1). I lighed med Sandwall 

kunne vi konstatere at brugen af dansk var påfaldende begrænset:
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Praktikant Bilal Tirhas

Antal sekunder i halvanden time 5400 5400

Antal sekunders talt dansk 104 37,5 

Procent 1,93 % 0,69 %

Antal sekunders lytning på dansk 45,5 226 

Procent 0,84 % 4,16 %

Antal sekunders talt engelsk 2 23 

Antal sekunders lytning på andet sprog end 

dansk

111 (arabisk) 26 (engelsk)

Antal sekunders talt førstesprog 119,5 (arabisk) 0

Tabel 1. Optælling af sproglig interaktion angivet i sekunder og procent.

Af oversigten fremgår at praktikken gav meget begrænsede mulig-

heder for dansksproglig interaktion. Optællingen viser at der er stor 

forskel på hvor meget dansk de to praktikanter hver især talte og 

hørte.2 At træne sine kompetencer i dansk afhænger altså af to para-

metre: For det første skal der være reelle muligheder og behov for at 

tale; for det andet skal der være en engageret sprogmakker til stede. 

I en afdeling hvor praktikanten blot stiller varer på hylder, er mulig-

heden såvel som behovet for at producere længere ytringer på dansk 

stærkt begrænset.

Styrker beskæftigelse tilegnelsen af dansk?

Vi kan først og fremmest konkludere at der skal være muligheder 

for reel interaktion med kolleger for at praktikforløbet bliver en suc-

ces, men det er ikke alle arbejdspladser og arbejdsopgaver der auto-

matisk giver interaktionsmuligheder med kolleger og kunder. Det 

kræver ressourcer ikke blot fra praktikanten, men i høj grad også fra 

praktikantens kolleger. For Bilal var det en fordel at bruge sit før-

stesprog aktivt til at tilegne sig nye ord på dansk, men hvis vi ser på 

interaktionen på dansk i tabel 1, kan vi ikke ligefrem konkludere at 

Bilals sprogtræning har været intensiv. Det sociale fællesskab og mu-

ligheden for interaktion har dog haft stor betydning for ham i for-

hold til at føle sig inkluderet.

I Tirhas’ tilfælde var praktikken i Bilka ikke den optimale måde 

at tilegne sig dansk på af to årsager: Hendes arbejdsopgaver krævede 

ikke interaktion, og hun indgik ikke i et fællesskab med kolleger-
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ne, for eksempel i frokostpauserne. Derfor fik Tirhas en opfattelse af 

at blive udnyttet som gratis arbejdskraft – en uheldig konsekvens i 

forhold til hendes integration og fremtidige tilknytning til arbejds-

markedet. Som vi tidligere var inde på, udviklede Tirhas god forstå-

elseskompetence på dansk via direktive sproghandlinger idet det 

arbejde hun blev sat til, krævede forståelse af direktiver. Hvis vi ser 

på hendes generelle sproglige udvikling på dansk, kan vi dog kon-

statere at praktikken ikke har været gavnlig i forhold til at styrke de 

produktive sprogfærdigheder. Tirhas lærte ikke at tale dansk, og det 

er tvivlsomt om hun ville kunne begå sig bedre i det danske samfund 

efter praktikken. Målet om at hun som resultat af arbejdet skulle bli-

ve en integreret medborger med en større grad af medbestemmelse, 

kan ikke siges at være opfyldt.

Overordnet set viser vores undersøgelse at praktikforløbet i sig 

selv ikke fremmer andetsprogstilegnelsen. Det ville derfor være 

uheldigt at erstatte den formelle sprogundervisning med et prak-

tikforløb. Vi ser et misforhold mellem sprogskolernes undervisning 

(som tager udgangspunkt i statsborgerkvalifikationer hvor en kur-

sist trænes i både at kunne tale og forstå) og arbejdspladsernes ønske 

om at få mest muligt arbejde for pengene (hvor kommunikationen 

skal holdes på et minimum for at sikre effektiviteten).

Hovedproblemet med at lære dansk på en arbejdsplads er at 

mulighederne for interaktion træder i baggrunden for konkrete ar-

bejdsopgaver. Hvis vi vender tilbage til sprogbadsmetaforen, kunne 

vi sige at der simpelthen ikke er nok sprog at bade i. Samtidig bliver 

den indskrænkede kommunikation utilstrækkelig fordi den ikke 

understøtter den fordybelse og vedligeholdelse som sprogtilegnel-

se kræver. Praktikforløbets integrationspotentiale reduceres fordi 

praktikken foregår i omgivelser hvor praktikanterne bliver socialt 

ekskluderet (Tranekjær og Kirkebæk 2017).

Det er også vigtigt at påpege at de job som flygtninge og indvan-

drere uden uddannelse kan få i Danmark (f.eks. rengøring, lagerar-

bejde eller lastbilkørsel), sjældent involverer interaktion med andre. 

At forestille sig at praktikanterne automatisk vil suge det danske 

sprog til sig ved at befinde sig i dansksproglige omgivelser, hvilket 

den politiske retorik er gennemsyret af, er decideret forkert og ta-

ger ikke højde for den kompleksitet der er forbundet med at lære et 

andetsprog som voksen. Vi risikerer at kun få praktikanter vil være i 

stand til ‘holde sig oven vande’, mens resten vil synke og måske end-

da helt miste motivationen for at lære dansk.
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Noter

1.  En stor tak til Patrick Ryttersson 
for grundig lytning og 
oversættelse fra arabisk til dansk.

2.  Fouad, den tredje praktikant i 
undersøgelsen, var på lignende 
vis meget alene i butikken. Han 
brugte udelukkende gestik og 
mimik i interaktionen med 
kunder og kolleger – f.eks. 

pegede han afværgende på sit 
praktikantskilt når kunder 
henvendte sig til ham – et 
paradoks når han jo var i 
sprogpraktik for netop at blive 
bedre til dansk. 
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Transskriptionsnøgle

(.) kort pause

(4.0) pause på 4 sekunder

<hallo> overlap

hallo↑ opadgående intonation

hallo emfatisk tale

*hallo* andet sprog end dansk

?hallo? uforståeligt ord/udtryk

[hallo] kommentar/oversættelse
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Dansk tegnsprog: Man bliver 
en bedre tolk af at forstå 
sprogbrugernes kultur

På professionsbacheloruddannelsen i dansk tegnsprog og tolk-

ning skal vi være særligt opmærksomme på udviklingen af de stu-

derendes interkulturelle kompetence. Det kan vi lære af sprog- og 

kulturpædagogikken, og en nærmere undersøgelse tyder på, at det 

også forholder sig sådan i praksis. For dermed bliver de kommende 

tegnsprogstolke klædt bedre på til at kunne tolke med størst muligt 

udbytte for døve og hørehæmmede personer.

Forstår man som tolk sprogbrugernes kultur, er man simpelthen 

optimalt klædt på til tolkeprofessionen, som jo indebærer, at man 

beskæftiger sig med både sproglige, kulturelle og kommunikative 

sider af meget forskellige menneskers liv. Det sker i mange og me-

get forskellige og dermed alsidige tolkesituationer. Forstår man som 

tolk ikke den kulturelle situation, kan man gå helt galt i byen med 

sin tolkning. Uddannelsen som tegnsprogstolk har derfor som et af 

modulernes læringsmål, at den enkelte tolkestuderende “i mødet 

med døve tegnsprogsbrugere kan tilpasse sin kommunikation efter 

brugeren” (Sprogmodul 4 2014: 2).

Tolkestuderendes udvikling af interkulturel kompetence kan 

med fordel tage afsæt i Michael Byrams teori. Ved at de gør det, ska-

bes der et teoretisk grundlag for det pædagogiske udviklingsarbejde 

i uddannelsens sprogundervisning.

louise myrup

Master i pædagogisk udviklingsarbejde

Undervisningskonsulent i dansk tegnsprog og tolkning ved 

Københavns Professionshøjskole

lomy@ucc.dk

mailto:lomy@ucc.dk
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Kobling mellem de studerendes refleksioner 
og teorien

Som underviser naturligt at spørge sig selv om, hvordan de stude-

rende bedst muligt får udviklet deres interkulturelle kompetence, så 

de bliver optimalt klædt på til deres profession som tolke. I min sø-

gen efter et svar har jeg gjort, hvad der ligger lige for: undersøgt er-

faringerne hos to tegnsprogstolke, der netop er blevet færdiguddan-

nede. Erfaringerne kombinerer jeg med Michael Byrams teori om 

interkulturel kompetence. Til slut i denne artikel forholder jeg mig 

mere detaljeret til dansk tegnsprog som sprogfag på tolkeuddannel-

sen med fokus på udvikling af de studerendes interkulturelle kom-

petence. Her inddrager jeg et af Liddicoat og Scarinos fem principper 

for sprogundervisning og læring. For i dette princip findes endnu et 

relevant teoretisk bidrag til forståelsen af interkulturel kompetence.

På uddannelsesinstitutionen bliver de studerende uddannet til 

tegnsprogstolke med tre overordnede målgrupper: døve, døvblevne 

og døvblindblevne. Trods målgruppernes indbyrdes store forskel-

lighed, er det døvegruppen som helhed, der bliver fokuseret på her i 

artiklen og bliver omtalt som døve tolkebrugere.

Det overordnede mål med tolkning på tolkeuddannelsen er at 

overføre et budskab fra dansk tegnsprog samt fra andre varierede 

tegnsprogskoder til dansk talesprog eller skrivetolkning og om-

vendt. Tolkene fungerer altså som mellemled mellem døve perso-

ner og det hørende danske samfund. De fleste studerende har dansk 

som modersmål og tilegner sig dansk tegnsprog på tolkeuddannel-

sen som et fremmedsprog. Både under tolkeuddannelsen, og når de 

bliver færdiguddannet som tolke, vil disse to sprog blive deres to 

grundlæggende arbejdssprog.

Interviewet med de to nyuddannede tegnsprogstolke dokumen-

terer naturligvis kun et lille udsnit af tegnsprogstolkenes erfarings-

grundlag. Interviewet er foretaget, efter at de har arbejdet som tolke 

i 10 måneder. Under interviewet bidrager de med et retrospektivt 

vue over deres studietid på tolkeuddannelsen, samtidig med at de 

som nyuddannede har kunnet sammenholde læringen fra deres stu-

dietid med deres arbejdserfaringer. Her i artiklen omtaler jeg dem 

som Tolk1 og Tolk2.
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Byrams fem delelementer af interkulturel 
kompetence

Med afsæt i Michael Byrams teori om interkulturel kompetence 

(Byram 2000) har jeg søgt efter mulige koblinger til interviewper-

sonernes udtalelser. Jeg anvender Byrams teori, fordi den deler den 

interkulturelle kompetence op i nogle veldefinerede delelementer, 

som tilsammen udgør et relevant analyseredskab i forhold til de 

problemstillinger, som der erfaringsmæssigt eksisterer, og som også 

kommer tydeligt frem i de to tolkes udtalelser. Byrams definition af 

interkulturel kompetence består af fem delelementer: viden, holdnin-

ger, færdigheder i at fortolke og relatere, færdigheder i selvstændig undersøgelse 

og interaktion samt kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse (det sidste 

delelement udelader jeg her pga. den begrænsede plads).

Byrams fire første delelementer af den interkulturelle kompeten-

ce kan forklares således: Viden defineres som viden om sociale grup-

per og de generelle processer i forhold til interaktion både på det in-

dividuelle plan og det samfundsmæssige plan. Holdninger defineres 

som en åbenhed og parathed til at forkaste forkerte forestillinger 

om andre kulturer. Færdigheder i at fortolke og relatere er færdigheder i 

at kunne fortolke en begivenhed fra en anden kultur – at forklare 

den og relatere den til begivenheder fra ens egen kultur. Færdigheder 

i selvstændig undersøgelse og interaktion er en evne til at tilegne sig ny 

viden om en kultur og kulturelle praksisformer og en evne til at give 

et bidrag på baggrund af ens eksisterende viden, holdninger og fær-

digheder, når den virkelige kommunikation og interaktion foregår 

(Byram 2000: 9).

Som eksempel på hvorledes interkulturelle kompetencer indgår 

i tolkens praksis, fortæller Tolk1 at vedkommende har tilegnet sig vi-

den om forskellige tolkebrugergrupper og deres kommunikations-

form i arbejdsmæssige sammenhænge, på trods af at vedkommende 

kun har fået en simplificeret definition af de enkelte brugergrupper 

på tolkeuddannelsen. Den viden, vedkommende har fået på uddan-

nelsen, har Tolk1 bygget videre på og udbygget med sine konkrete 

erfaringer som færdiguddannet tolk. Tolk1 har gjort sig erfaringer 

med interaktionsprocesser på det individuelle plan og har erkendt, 

at det er hensigtsmæssigt at lære de enkelte tolkebrugere at kende 

for at kunne forstå, hvilken sprogkode de anvender. En information 

fra Tolk2 om, hvorledes Tolk2 bruger megen tid på at finde ud af, og 

finde informationer om, en person, som hun skal tolke for, er også 

bemærkelsesværdig. Den demonstrerer nemlig, hvor vigtigt det er 

for tolkene at have viden om enkelte tolkebrugere såvel i et socialt 

perspektiv som på det individuelle plan.
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Smalltalk som strategi for at opnå viden

Begge tolke benytter smalltalk som handlingsstrategi med henblik 

på at opnå viden, så de kan tilpasse deres tolkning til en konkret 

kommunikationssituation. Tolk2 fortæller således: 

Altså, først synes jeg rigtig meget, at man bruger, hvis man har mu-

ligheden for lige at smalltalke lidt sammen inden – og det har vi selv-

følgelig også lært på uddannelsen, at det er sådan en rigtig god måde 

lige at få luret lidt, at hvordan er tegnsproget.

Tolk2 har fået relevant viden fra uddannelsen om, hvordan tolkens 

profession bedst udføres i praksis, samt hvordan man kan håndtere 

kommunikation med døve tolkebrugere. Dermed er tolkeuddannel-

sen i en rimelig overensstemmelse med Byrams beskrivelse af viden 

om processer i forhold til interaktion på det individuelle plan.

Interkulturel kommunikation suppleres i samspillet mellem to 

mennesker i en bestemt kontekst af deres ytringer, udtryksmåde og 

lignende i deres kulturmøde.1 Konteksten ændres efter hver ytring, 

som her falder som smalltalk, og på denne måde får Tolk2 efterhån-

den en fornemmelse for, hvorledes den specifikke persons tegnsprog 

er.

Hvilket værktøj er relevant i en interkulturel 
kommunikativ sammenhæng?

Begge interviewpersoner nævner, at et værktøj til tilpasning til for-

skellige personers sprog bliver en relevant del af uddannelsen i form 

af mere praksisnær tolketræning. I forbindelse med praksisnær tol-

ketræning giver Tolk2 udtryk for, at man hele tiden er nødt til at tage 

hele situationen i betragtning.

Begrebet ‘tilpasning’ kan forstås som en del af den interkulturelle 

kompetence, som anses for at være viden (Byrams første delelement). 

Det er særligt tydeligt i Tolk2’s oplysning om, at denne tilpasning til 

enkelte personer er meget væsentlig med henblik på at kunne udfø-

re gode tolkninger. Tolk2 giver udtryk for en holdning om at være 

villig til at tilegne sig ny viden om kulturelle praksisformer i auten-

tisk kommunikation i interaktion med døve. Dermed skaber Tolk2 

en kobling til Byrams fjerde delelement: færdigheder i selvstændig 

undersøgelse og interaktion (Byram 2000: 9).

Viden som giver mulighed for tilpasning til enkeltpersoners 

specifikke sprogkode og situation kombineret med en mere generel 
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viden om døves kulturelle praksisformer betragtes som et vigtigt 

værktøj, hvilket giver god mening at foretage en kobling fra Byrams 

første delelement, viden, til det andet delelement, holdninger. For 

de to tolke har begge en markant holdning om, at de skal være op-

mærksomme på at være åbne over for de enkelte personer for at kun-

ne foretage en tilpasning af deres tolkning. Tolkene er også parate 

til at forkaste forestillinger om dem på forhånd, eksempelvis med 

information fra en smalltalk, der benyttes til at afkode, hvilken tegn-

sprogskode en person anvender (Byram 2000: 9).

Tolk2 har eksempelvis udviklet færdigheder i fortolkning og i at 

forholde sig til sine handlemuligheder i en given situation. Det gør 

Tolk2 ved at balancere mellem at smalltalke for at få en fornemmelse 

for, hvilken tegnsprogskode der anvendes af den pågældende døve 

tolkebruger, og at spørge direkte ind til personen. Hvis tolken væl-

ger ikke at spørge direkte, må tolken benytte sig af sine færdigheder 

i at kunne undersøge det kulturelle rum for den konkrete tolkning 

gennem en interaktiv kommunikation og benytte sin viden i øvrigt 

(Byram 2000: 9). Tolk1 supplerer denne metode ved at arbejde aktivt 

med at afkode den sproglige kode hos en tolkebruger under selve 

tolkningen og støtte sig til sin situationsfornemmelse for, at der ikke 

har været et tidspunkt, hvor det har kunnet lade sig gøre at spørge 

direkte ind til sprogkoden.

Konsekvenserne ved ikke at give de studerende de 
relevante værktøjer

I lyset af de nyuddannedes beretninger bliver det relevant at spørge, 

hvilke konsekvenser det vil have, hvis udvikling af de studerendes 

interkulturelle kompetence ikke får nok opmærksomhed på tolke-

uddannelsen.

Ifølge udtalelser fra de to tolke har de som tolke selv udviklet de-

res interkulturelle kompetence ved at gøre sig erfaringer med kon-

krete situationer som tolke. Og når de ser tilbage på deres læring på 

tolkeuddannelsen, har de som nævnt efterlyst et relevant værktøj til 

tilpasning og afkodning i forhold til forskellige personers sprog.

Den største konsekvens af, at en tegnsprogstolk mangler inter-

kulturel kompetence, vil være, at tolken bruger uhensigtsmæssigt 

meget mental energi på sprogafkodning hos enkelte personer i tolk-

ningssituationer, hvilket kan gå ud over andre delelementer i tolke-

situationen – eksempelvis i simultantolkning, som er en kompleks 

proces. Simultantolkning forudsætter et mentalt overskud, for at 

man kan bevare overblikket over situationen (Sparrevohn 1994: 1-5). 
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Manglende interkulturel kompetence kan føre til, at tolkene famler 

i blinde for at finde ud af at håndtere kulturmøderne med døve per-

soner i forskellige situationer.

Det værste vil naturligvis være, at tolkningen bliver forringet. 

En forringet tolkning vil gå ud over tolkebrugere og kan få alvorli-

ge konsekvenser. Disse konsekvenser kan efter min opfattelse bedst 

forebygges, hvis det læringsmål i modulerne bliver tilrettelagt eks-

plicit med henblik på udvikling af de studerendes interkulturel-

le kompetence. Det er den læring fra undersøgelsen af de to inter-

viewpersoners erfaringer, der står tilbage.

Realiteten er som beskrevet heldigvis, at de studerende i varie-

rende grad selv har udviklet deres interkulturelle kompetence i for-

bindelse med deres tilegnelse af dansk tegnsprog. Som Risager på-

peger, er det rent faktisk en livslang socialiseringsproces at udvikle 

sin interkulturelle kompetence (Risager 2000: 15). Som forberedelse 

hertil kan der være et tydeligt fokus på udviklingen af interkulturel 

kompetence på selve tolkeuddannelsen i form af et teoretisk funda-

ment, refleksionsrum og praktisk træning med henblik på, at de stu-

derende efter endt uddannelsen fortsat kan udvikle deres interkul-

turelle kompetencer i deres tolkeprofession. Dette fokus kan både 

skabes gennem teoretisk læring og i praktisk træning af de studeren-

de. Den praktiske træning kan fokusere på at udvikle de kommende 

tolkes interkulturelle kompetencer og færdigheder ved at lære dem 

at benytte forskellige relevante redskaber.

Sprogfaget rummer allerede en god ramme

Formålet med sprogfaget på tolkeuddannelsen er bl.a. at give de 

studerende et kendskab til, hvordan sproget benyttes i forskellige 

situationer (Mørkeset 2007: 23). Denne ambition udgør en god ram-

me for, hvorledes de studerende tilegner sig redskaber til brug for at 

kunne tilpasse sig døve tolkebrugere – altså de redskaber, som de to 

interviewpersoner efterlyser.

Ud fra min indsigt i tolkeuddannelsen kan jeg forestille mig to af 

Byrams delelementer ekspliciteret i modulbeskrivelserne: færdighe-

der i at fortolke og relatere sig til en situation og færdigheder i selv-

stændig undersøgelse og interaktion som metoder til at tilegne sig 

ny viden og erfaring.

Et særligt relevant supplement hertil for en underviser på tol-

keuddannelsen er den pædagogiske overvejelse omkring undervis-

ningstilrettelæggelsen, så sprogundervisningen bliver tilrettelagt 

som læring i et interkulturelt perspektiv. Med Liddicoat og Scarino 
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anses et af principperne, nemlig refleksion, for at være fundamen-

tal for læringsprocessen, fordi refleksion fokuserer på fortolkning i 

forhold til læringsprocessen. Det er ikke nok blot at vide, hvad ens 

reaktion i forhold til et eller andet er. Det er også nødvendigt, at man 

forstår, hvorfor det lige netop er denne fortolkning, man har.

Refleksion i forhold til interkulturel læring er i processen både 

følelsesbetonet og kognitiv. Når der finder et følelsesmæssigt sam-

menstød eller en følelsesmæssig påvirkning sted i et kulturmøde, 

har man som menneske et behov for at reflektere over det og fortolke 

den situation, som udløser den eller de følelsesbetonede reaktioner. 

For at gøre det, må man undersøge sine holdninger i kommunikati-

onen og reflektere over dem. Refleksion kan give mulighed for at for-

stå flere perspektiver og virke befordrende for viljen til at søge efter 

og acceptere flere mulige fortolkninger, fordi man er åben over for et 

andet menneske i det samspil, der finder sted, og fordi man dermed 

mentalt foretager en opsamling af alle påvirkninger (Liddicoat og 

Scarino 2013: 58-59).

I forhold til de pædagogiske overvejelser er det en kerne i under-

visningstilrettelæggelsen, at de studerende skal kunne reflektere og 

være beviste om, at der er behov for, at de kan tilpasse sig in casu døve 

tolkebrugeres sprogbrug. De studerende skal ifølge Byram også være 

i stand til at se relationerne mellem forskellige kulturer, både inden 

for samme samfund og i forskellige samfund. Det vil sige, at de ideelt 

set skal kunne fortolke kulturer i kulturmøder for både dem selv og 

for andre ud fra en analytisk eller kritisk forståelse (Byram 2000: 9).

Tydelig undervisningstilrettelæggelse giver 
størst værdi

Undervisningstilrettelæggelsen i sprogfaget bør fremstå tydeligt for 

såvel undervisere som de studerende, fordi den dermed forhåbentlig 

bedst muligt vil give de studerende mulighed for at opbygge en mere 

kvalificeret værktøjskasse og dermed være klædt bedre på til deres 

fremtidige tolkeprofession. På denne måde og ved at lægge større 

vægt på refleksion samt på de to af Byrams delelementer – færdig-

heder i at fortolke og relatere sig til en situation samt færdigheder i 

selvstændig undersøgelse og interaktion som metoder til at tilegne 

sig ny viden og erfaring – kan sprogfaget få lov til at give et klarere 

bidrag til de studerendes læring i tolkning.

I det hele taget er det at besidde en interkulturel kompetence et 

godt redskab til at møde et individ med et andet sprog og en anden 

kultur med, fordi det giver mulighed for at kunne tilpasse sig den 
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enkelte, f.eks. den døve tolkebruger i den professionelle sammen-

hæng. Desuden giver det et mentalt overskud, som sætter fokus på 

kommunikationen, som f.eks. her tolkningen.

Noter

1. Kultur forstås som en dynamisk 
størrelse, der skabes mellem 
mennesker, når de kommunikerer 
med hinanden. Det betyder, 
at kultur ikke er noget, man 
har, men noget, man gør. Ved et 
konkret kulturmøde vil der være 
fokus på, hvilke egenskaber, 
normer og værdier aktørerne gør 
brug af ud fra deres position og i 

samspillet med andre mennesker. 
Den dynamiske kulturforståelse 
vil ifølge Dahl være i fokus, idet 
det handler om et menneske, 
der vil tilpasse sig til det andet 
menneske i en bestemt kontekst 
(Dahl 2015: 45 og 87).
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Kommende udgivelser af Sprogforum

67 Innovation og kreativitet– november 2018
68 Open Call – læringsrum – maj 2019
69 Dannelse gennem sprog

Bemærk: Ændringer kan forekomme.

Hidtil er udkommet

1994/95
1 Kulturforståelse (udsolgt) 
2 Didaktiske tilløb (udsolgt) 
3 Et ord er et ord (udsolgt) 
1996
4 Kommunikativ kompetence 

(udsolgt) 
5 Mellem bog og internet (udsolgt) 
6 Den professionelle sproglærer 

(udsolgt)
1997
7 Fra grammatik- til 

systemtilegnelse (udsolgt) 
8 Projektarbejde (få eksemplarer) 
9 Dansk som andetsprog (udsolgt) 
1998
10 Sprogtilegnelse (udsolgt) 
11 Evaluering af sprogfærdighed 

(udsolgt) 
12 Sprog og fag
1999
13 Internationalisering 
14 Mundtlighed (udsolgt) 
15 Læring og læreoplevelser (udsolgt)
2000
16 Sprog på skrift (udsolgt) 
17 Brobygning i sprogfagene
18 Interkulturel kompetence 

(udsolgt)
2001
19 Det mangesprogede Danmark 
20 Task (udsolgt) 
21 Litteratur og film
2002
22 Lytteforståelse (udsolgt) 
23 Evaluering 
24 Sprog for begyndere
2003
25 Læringsrum 
26 Udtale 
27 Kompetencer i gymnasiet 

28 Æstetik og it
2004
29 Nordens sprog i Norden 
30 Sproglig opmærksomhed 
31 Den fælles europæiske 

referenceramme 
32 Julen 2004 – Vinduer mod verden
2005
33 H.C. Andersen 
34 Sproglæreren mellem refleksion 

og fornyet praksis 
35 Undervisningsmaterialer- og 

indhold 
2006
36 Sociolingvistik (udsolgt) 
37 Almen sprogforståelse 
38 E-læring og m-læring
2007
39 Åbne sider 
40 Børnelitteratur i 

sprogundervisningen 
41 Sprog, kultur og medborgerskab
2008
42 Profession sproglærer 
43 Førstesproget som ressource 
44 I tale og skrift
2009
45 Sprogfag i Danmark år 2008-2009 
46 Sprog på universitetet 
47 Sproghistorie og sprogtypologi
2010
48 Curriculum 
49/50  Jubilæum – tidsskriftet gennem 

50 numre
2011
51 Første-, andet- og tredjesprog 
52 Test! 
53 Cooperative Learning
2012
54 It NU 
55 Verdensborger
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2013
56 Indholdsbaseret 

sprogundervisning 
57 Subjektivitet og flersprogethed
2014
58 Begyndersprog 
59 Læremidler uden grænser
2015
60 Kritisk sprog- og 

kulturpædagogik 
61 Læringsmål

2016
62 Sprog, kultur og viden
63 Genrepædagogik 
2017
64 Arrangerede sprog- og 

kulturmøder
65 Literacy

Tidsskriftet Sprogforum udgives af Roskilde Universitet og Roskilde 
Universitetsforlag. Der er givet økonomisk støtte fra Det Frie Forskningsråd | 
Kultur og Kommunikation.
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