
08-02-2023
Dias 1

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Anne Holmen
Københavns Universitet

Hvad er tilstrækkeligt dansk egentligt og hvor 
meget eller hvor lidt dansk kan man nå at lære 
inden for en danskuddannelse?
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Tilstrækkeligt dansk?

Afhængig af ens livssituation og kommunikative behov:

På arbejdsmarkedet

Som borger

Som familiemedlem

Formelle krav: familiesammenføring

permanent ophold 

statsborgerskab 

autorisation
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Arbejdsmarkedet: Komplekse behov

Sørensen & Holmen (2004): At blive en del af en 
arbejdsplads (nyankomne og praktikanter)

Praktikanter på 7 arbejdspladser:

• En kommunal rengøring

• En slagter- og delikatesseafdeling i et varehus

• En kantine på en fragtcentral

• En mindre friskole

• En af Post Danmarks afdelinger

• En gæringsfabrik under en medicinalvirksomhed

• Et seminar for en selvstyrende produktionsgruppe på 
en stor industrivirksomhed
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Hvilken kommunikation indgik praktikanten i?

Rengøring – tavst arbejde

Slagterafdeling – envejsinstruktioner

Delikatesseafdeling – forhandlede instruktioner

Kantine – ritualiseret sprog, indforstået small talk

Friskole – talepligt og -ret i forskellige domæner (børn 
vs. kolleger)

Post Danmark – kakofoni i fordelingen, diffuse 
tavlemøder, to-vejs samtaler med kunder

Gæringsfabrik – small talk, krise, efterbehandling

Selvstyrende gruppe – gruppediskussion med 
positioneringer
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Deltagelse og sprogligt udbytte

vanskelig og risikabel deltagelse 
med højt udbytte
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let deltagelse med lavt udbytte
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Arbejdssprog og pausesprog/socialt sprog

På nogle arbejdspladser skelnes meget tydeligt

fx slagterafdelingen, kantinen

På andre arbejdspladser flyder de over i hinanden

fx delikatesseafdelingen, Post Danmark

På alle arbejdspladser kan der ske noget ikke-planlagt, som 
ændrer på kommunikationen

fx gærfabrikken
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Komplekse kommunikative behov

Lytte

Tale

Læse med forskellige formål

Skrive i forskellige formater/genrer

Interagere

Mediere

”Skæve profiler” – fx let ved at tale, men sværere ved at skrive 
og læse eller omvendt

Eksempler fra sundhedsområdet
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I forbindelse med skrivning af min bachelorprojekt var det 
vanskeligt at opnå et højt niveau på dansk. Derfor benyttede 
jeg en korrekturlæser, som også har hjulpet mig med at 
formulere mig bedre. Anden udfordring har været at kunne 
læse anatomi på dansk. Selvom jeg taler, skriver og forstår 
dansk har det været vanskeligt at komme igennem pensum 
hurtigt. Tredje udfordring har været at forstå hvad forelæsere 
siger, specielt når de taler for hurtigt eller utydeligt. Fjerde 
udfordring er eksamen. En gang oplevede jeg eksamenstiden  
ikke var tilstrækkeligt. Det var til genetikeksamen hvor vi kun 
havde 2 timer til rådighed. Takket være jeg havde ekstra tid 
til at amme mit barn, kunne jeg nå at skrive færdig inden 
eksamensafslutning. Jeg nåede til gengæld ikke at amme mit 
barn, men brugte tiden effektivt til at færdiggøre min 
eksamensbesvarelse.

Medicinstuderende KU (2016)
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”I starten af studiet (bachelor-delen) var det en 
ekstra udfordring for mig at studere i et andet 
land. Jeg følte mig hæmmet og mere usikker end 
jeg havde været hjemme i Sverige. Men sådan er 
det jo når man vælger at studere i et andet land.

Medicinstuderende KU (2016)
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Nu skriver jag på svenska:

ända sedan jag började plugga i köpenhamn hösten 2012 har 
jag upplevt en ENORM ångest kring det danska språket. Jag 
har i flera år försökt lära mig detta språk men har aldrig 
lyckats. Och tillslut växte det till en sådan stor social fobi att 
jag inte längre vågade beställa mat på restauranger för att 
jag kände mig så utblottad, dålig, att jag inte passade in. Jag 
orkade inte med att folk inte längre förstod vad jag sa. När 
jag flyttade till Danmark kände jag att en del av min 
personlighet försvann, hela den delen som sitter i 
språket; hur man pratar, hur man skämtar, den extra nyansen 
som gjorde mig till mig. I Danmark blev jag någon annan. Så 
för mig har språket varit en av de största barriärerna jag 
någonsin varit med om.

Medicinstuderende KU (2016)
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Strategier til at overleve i arbejdet?

Undersøgelse af behov for danskundervisning af 4 udenlandske 
læger (pilotprojekt på Herlev Hospital)

Danskkompetencer vurderet ud fra en tilpasset Studieprøve:

Alle 4 læste rimelig godt på dansk

Alle 4 skrev forholdsvis usikkert på dansk

Mht talesprog lå 2 af lægerne ens i at tale og forstå,

mens 2 af lægerne forstod væsentligt mindre end de kunne 
udtrykke

Strategi: tale om fag, når man ikke forstår et spørgsmål?
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Hvad ved vi, og hvad tror vi?

Thomsen & Moes (2002): Kompetencer mellem kulturalisering 
og mangfoldighed. Om brugen og bedømmelsen af etniske 
minoriteters kompetencer og ressourcer på det danske 
arbejdsmarked. AMID working papers 9/2002

Et stort flertal af ledere og tillidsrepræsentanter på kommunale 
arbejdspladser mener, at ”etniske minoriteter mangler 
sproglige forudsætninger for at klare opgaverne”

MEN ikke alle de besvarende arbejdspladser havde rent faktisk 
erfaring med at beskæftige medarbejdere med etnisk 
minoritetsbaggrund.

Bedømmes sprogproblematikken i et vist omfang på grundlag 
af forestillinger om sprogets betydning og om mangelfuld 
sprogkompetence og ikke ud fra erfaring?
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Hvad kan man nå at lære inden for en DU?

Specificerede mål med beskrivelser af kompetencer

(jf. prøvekrav til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 samt Studieprøven)

ELLER

Den nødvendige viden, kunnen og kompetencer i forhold til de 
behov, man som lærende oplever
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Prøvekrav i forhold til CEFR-skalaens 7 trin 

Studieprøven C1

Prøve i dansk 3 B2

Prøve i dansk 2 B1 (mundtligt B1+)

Prøve i dansk 1 A2 mundtligt, B1 skriftligt
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Common European Framework of References 
for Languages (CEFR)

Skala: 

C 1-2  uafhængig bruger af målsproget

B 1-2 selvstændig bruger af målsproget

A 1-2 basisbruger af målsproget

Præ-A1

Lytte og læse (reception)

Tale og skrive (produktion)

Interaktion med andre

Mediering af tekster, ord og viden 
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CEFR – overordnet skala

C2 Can produce clear, smoothly flowing, well-structured discourse with an 
effective logical structure which helps the recipient to notice and remember 
significant points. 

C1 Can give clear, detailed descriptions and presentations on complex subjects, 
integrating sub-themes, developing particular points and rounding off with 
an appropriate conclusion. 

B2 Can give clear, systematically developed descriptions and presentations, with 
appropriate highlighting of significant points, and relevant supporting detail. 
Can give clear, detailed descriptions and presentations on a wide range of 
subjects related to their field of interest, expanding and supporting ideas 
with subsidiary points and relevant examples. 

B1 Can reasonably fluently sustain a straightforward description of one of a 
variety of subjects within their field of interest, presenting it as a linear 
sequence of points. 

A2 Can give a simple description or presentation of people, living or working 
conditions, daily routines, likes/ dislikes, etc. as a short series of simple 
phrases and sentences linked into a list. 

A1 Can produce simple, mainly isolated phrases about people and places. 
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Krav til fagundervisere på dansk på KU: C1 eller B2+?

C1 Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende 
tekster. Kan udtrykke sig flydende og spontant uden alt for 
synligt at lede efter ordene. Kan bruge sproget effektivt og 
nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle 
sammenhænge. Kan udtrykke sig klart og velstruktureret om 
komplekse emner, samt benytte sproglige redskaber, der sikrer 
sammenhæng og overblik i det han/hun vil udtrykke.

B2 Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både 
konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden 
for et for ham/hende kendt fagområde. Kan indgå i samtale med 
’native speakers’ med så meget fluency og spontanitet, at 
samtalen ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan 
udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, 
fremsætte sin mening om dagsaktuelle begivenheder samt 
udtrykke fordele og ulemper, når han/hun skal forholde sig til 
forskellige problemstillinger.
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Kan fagundervisere nå dette i løbet af DU3?

Formentlig ikke hele vejen

DU3 (og DU1 og DU2) er generiske sprogkurser –
beregnet for brede målgrupper

Erfaringsmæssigt kan deltagerne flytte sig fra begynder 
(præ-A1) til basisbruger (A1 og A2) og videre til de 
første trin af selvstændig bruger (B1 og start B2) 

Men for at kunne undervise skal der både opbygges det 
rigtige register (fagsprog – universitetspædagogisk 
sprog) og sikkerhed/selvtillid. Det kræver en 
specialiseret undervisning
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Hvorfor er sprogundervisning vigtig?

Deltagelse i undervisning kan give 

• Deltagelse i interaktion

• Et møde med relevante sproglige elementer (fx et givet 
ordforråd eller bestemte tekstgenrer)

• Lejlighed til at bruge sproget og prøve sig selv af, selv om 
man er usikker

• Mulighed for at få feedback på sit sprog

• Lejlighed til at stille spørgsmål og udvide sin sproglige 
refleksion 

• Mulighed for at overføre viden fra andre kendte sprog 

• Dele sine erfaringer vedrørende sprogtilegnelse og 
sprogbrug med andre

• Tid og rammesætning af alt dette
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Hvad ved vi om sprogtilegnelse?

En kombination af indre ”drive” og ydre betingelser

Man kan tvinge folk til at deltage i undervisning, men ikke til at 
lære noget

Nothing succeeds like success! 

Man kan lære meget gennem kommunikation i praksis (fx på 
en arbejdsplads), men der er også genveje i undervisning 
og ved pædagogisk tilrettelagt interaktion

Fx undervisning som et fristed til at afprøve sprog
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Traditionelt er succes i sprogtilegnelse blevet defineret som den 
lærendes evne til at producere målsprogslignende sprog (korrekt 
grammatik og udtale, præcist ordforråd, nødvendige vendinger og 
faste udtryk, det rigtige høflighedsniveau osv.)

> Produktorientering

Hvis man i højere grad anlægger et deltagelsesorienteret syn på 
tilegnelse, vil man fokusere på, om den lærende kan deltage i 
kommunikation i relevante sprogbrugssituationer med relevante 
andre 

➢ Deltagelsesorientering

➢ Hvor langt er vedkommende i processen?

Syn på sprogtilegnelse
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Pointer

Dansk kan læres, men det tager tid at nå et sikkert højt niveau

Det kræver investering af energi af den lærende og deltagelse i et 
læringsfremmende miljø

Sprog læres i brug, og noget kan læres på en arbejdsplads

Andet læres bedst og/eller hurtigst i undervisning

Vigtigt 

at vide noget om reelle og oplevede kommunikative behov 

at bruge hele bredden af CEFR og ikke kun reception og produktion af 
sprog

at se den lærende som den centrale aktør og ikke som en passiv 
modtager af sprog
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