
solstrålehistorier om afghanske superstudenter ændrer ikke 
ved det faktum, at tosprogede børns faglige niveau halter 
bagefter deres danske klassekammeraters. Vi har brug for 
at skrue op for den pædagogiske målrettethed og ned for 
skrækken for andre sprog, hvis vi skal rette op på skævheden, 
mener Anne Holmen, professor på DpU.
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		To	søstre	fra	Afghanistan	ryddede	forsider,	da	årets	studenter	sprang	ud.	
Hvert	år	har	sine	succeshistorier	om	tosprogede,	der	scorer	topkarakterer	til	
studentereksamen	og	vil	studere	jura	eller	medicin.	Og	der	bliver	flere	af	dem,	
fortæller	Anne	Holmen,	professor	i	tosprogethed	og	dansk	som	andetsprog	
ved	DPU,	Aarhus	Universitet.
	 Det	ændrer	dog	ikke	ved,	at	de	tosprogedes	faglige	niveau	er	dårligere	
sammenlignet	med	deres	etnisk	danske	klassekammeraters,	og	at	for	få	af	
dem	kommer	i	gang	med	eller	gennemfører	en	ungdomsuddannelse.	Og	det	
er	typisk	den	historie,	der	nemt	finder	vej	til	medierne.
	 Da	en	OECD-rapport	om	undervisning	af	tosprogede	i	Danmark	landede	
herhjemme	tidligere	i	år,	vakte	det	til	gengæld	ikke	den	store	opsigt.	Og	det	
på	trods	af	at	OECD	kom	med	en	ideologisk	ømtålelig	anbefaling	om,	at	vi	
skal	blive	bedre	til	at	påskønne	kulturel	og	sproglig	diversitet	som	aktiver,	der	
åbner	muligheder	for	Danmark.	Tosprogethed	er	ikke	først	og	fremmest	en	
barriere,	men	et	trumfkort	i	den	globale	økonomi.
	 Ifølge	Anne	Holmen	opfordrer	OECD	os	utvetydigt	til	at	ændre	den	atmo-
sfære,	hvori	vi	taler	om	de	tosprogede.	”I	virkeligheden	er	det	ret	stærkt,	hvad	
OECD	siger:	Den	negative	tone	i	debatten	omkring	tosprogede	ødelægger	
skolernes	mulighed	for	at	gøre	en	forskel!	Vi	er	nødt	til	at	lave	om	på	tonen.	
I	den	globale	økonomi	skal	vi	ud	i	verden,	og	hvis	vi	skal	det,	er	vi	nødt	til	at	
byde	verden	velkommen	her!	,”	siger	hun.
	 Hvis	ikke	vi	bestræber	os	på	en	mere	åben	og	imødekommende	atmosfære	
i	hele	diskursen	omkring	tosprogede	og	etniske	minoriteter,	får	rapportens	
øvrige	anbefalinger	ingen	reel	effekt,	mener	Anne	Holmen.

Mainstream-strategi
I	sin	pressemeddelelse	om	OECD-rapporten,	’Migrant	Education’,	skriver	
Undervisningsministeriet,	at	rapporten	viser,	at	”Danmark	har	skabt	gode	
rammer	for	undervisning	af	tosprogede	elever,	men	elevernes	faglige	præ-
stationer	halter	bagefter”.	Men	det	er	ifølge	Anne	Holmen	en	sandhed	med	
temmelig	stærke	modifikationer.
	 ”Hvis	vi	antager,	at	der	er	et	lige	forhold	mellem	rammer	og	præstationer,	
så	ville	de	jo	ikke	halte	bagefter!	Vi	ser	igen,	hvordan	de	tosprogede	bliver	gjort	
til	syndebukke:	Vi	har	gjort	det	godt,	de	kan	ikke,	eller	vil	ikke,	fordi	deres	
kultur	kommer	i	vejen.	Men	vi	har	ikke	lavet	de	gode	rammer!	Det	nuværende	
politiske	ønske	om	at	’mainstreame’	for	enhver	pris	ødelægger	mulighederne	
for	en	mere	målrettet	pædagogisk	udvikling,”	siger	Anne	Holmen.
	 I	 de	 senere	 år	 har	 undervisning	 af	 tosprogede	 været	 domineret	 af	 en	
’mainstream’-strategi	om,	at	de	 tosprogede	udelukkende	skal	undervises	
sammen	med	de	øvrige	elever	i	almindelige	klasser.	’Mainstream’-strategien	
bygger	bl.a.	på	undersøgelser	af,	hvordan	man	skaber	positive	relationer	
mellem	børn.
	 ”Det	er	stærkt	problematisk,	fordi	det	betyder,	at	de	tosprogedes	særlige	
behov	ikke	tilgodeses,”	siger	Anne	Holmen.	”Det	er	ideologisk	bestemte	tanker	
om,	at	hvis	tosprogede	børn	og	etnisk	danske	børn	går	sammen	i	den	samme	
klasse,	kommer	de	også	til	at	respektere	hinanden.	Mainstream-strategien	
skal	understøtte	den	sociale	sammenhængskraft,	men	jeg	synes,	det	er	en	
meget	slap	holdning.	Vi	er	nødt	til	at	spørge:	Lærer	børnene	også	det,	de	skal?	
Vi	skal	have	et	skarpere	fokus	på	den	fagligt	orienterede	vurdering	af	skolen	
med	målrettede	pædagogiske	indsatser.”

uddannelsesproblemet
Ifølge	Anne	Holmen	er	det	først	fra	slutningen	af	1980’erne	og	begyndelsen	
af	1990’erne,	det	bliver	klart,	at	vi	står	over	for	en	omfattende	skoleopgave	i	

forhold	til	undervisning	af	tosprogede.	
	 ”Det	er	i	den	periode,	vi	får	flygtninge	fra	bl.a.	Somalia	og	Balkan.	Med	
beslutningen	om	flygtningekvoter	skulle	alle	landets	kommuner	have	flygt-
ninge.	Dermed	bredte	udfordringen	med	undervisningen	af	tosprogede	sig	
fra	de	store	byer	til	resten	af	landet,”	fortæller	hun.
	 Dengang	var	vi	mest	optaget	af	indskolingen.	Men	bl.a.	PISA-undersøgelser	
og		frafaldsundersøgelser	på	erhvervsuddannelserne		har	gjort	det	klart,	at	
udfordringen	i	dag	er	en	anden:
	 ”Vi	har	et	uddannelsesproblem	i	forhold	til	elever	fra	det,	vi	kunne	kalde	
sproglige-etniske-kulturelle	minoritetsgrupper.		Ser	vi	på	bredden,	har	de	
tosprogede	 statistisk	 set	 lavere	 gennemførelsesprocent	 på	 ungdomsud-
dannelserne	og	 lavere	 fagligt	præstationsniveau.	Det	er	vel	at	mærke	på	
et	tidspunkt,	hvor	vi	har	en	politisk	ambition	om,	at	alle	unge	skal	have	en	
ungdomsuddannelse,”	siger	Anne	Holmen.	
	 Tidligere	havde	man	særlige	klasser,	hvor	de	tosprogede	elever	gik	i	en	
kortere	periode	på	skolens	begyndertrin	og	blev	undervist	af	særligt	uddan-
nede	lærere.	I	dag	skal	alle	lærere	have	de	nødvendige	kvalifikationer	til	at	
undervise	elever	med	dansk	som	andetsprog	–	hele	vejen	op	gennem	skolen.		
Hele	uddannelsessystemet	er	tvunget	til	at	tage	sine	grundprincipper	op,	
mener	Anne	Holmen:
	 ”Vi	er	blevet	gode	til	at	uddanne	dygtige	specialister	med	linjefag	i	dansk	
som	andetsprog,	og	skolerne	er	blevet	bedre	til	at	frigøre	resurser	til	det	sær-
lige	arbejde	med	tosprogede	elever.	Men	udfordringen	er	at	få	alle	skoleledere	
og	de	øvrige	faglærere	med.	Hvis	man	lavede	en	analyse	af	den	pædagogiske	
udvikling	i	det	almindelige	klasserum,	ville	man	ikke	blive	imponeret,”	siger	
hun.
	 Undervisningsministeriet	 opfordrer	 til,	 at	 undervisning	 i	 Dansk	 som	
andetsprog	primært	tilrettelægges	som	en	dimension	i	de	andre	fag	–	og	
ikke	som	et	særligt,	skemalagt	fag.
	 ”Det	bliver	meget	krævende	for	lærerne,	fordi	de	nu	skal	kunne	undervis-
ningsdifferentiere	hen	over	forskellene	på	dansk	som	andetsprog	og	dansk	
som	modersmål.	Jeg	mener	Dansk	som	andetsprog	har	for	svag	en	status.	
Udformningen	af	det	overlades	til	lokale	skøn.	Ifølge	loven	skal	tosprogede	
børn	undervises	i	dansk	som	andetsprog	’i	fornødent	omfang’.	Det	betyder,	
at	hver	elevs	behov	skal	vurderes	individuelt,	og	der	er	stor	forskel	på	kom-
petencerne	hos	dem,	der	foretager	de	vurderinger,”	siger	hun.	
	 Ifølge	Anne	Holmen	er	det	afgørende	at	finde	en	balance	mellem	den	
særlige	undervisning	af	tosprogede	og	den	måde,	de	indgår	i	den	almene	
undervisning	på.

oECD	rammer	plet
OECD-rapporten	’Migrant	education’	peger	både	på	styrker	og	svagheder	i	det	
danske	uddannelsessystem	mht.	undervisning	af	tosprogede	–	og	kommer	
med	en	række	anbefalinger	til,	hvordan	vi	kan	rette	op	på	uddannelsespro-
blemet.
”Ifølge	OECD	er	der	brug	for	en	mere	målrettet	udnyttelse	af	resurserne	og	
større	pædagogisk	professionalisme	i	undervisningen	af	tosprogede.	Man	kan	
have	nok	så	gode	intentioner	som	lærer,	men	det	er	ikke	nok,	hvis	man	ikke	
ved,	hvad	man	har	at	gøre	med.	Nogle	af	de	lande,	der	klarer	sig	godt	i	forhold	
til	minoritetsbørn	–	f.eks.	Sverige	–	er	mere	målrettet	læringsorienterede,”	
siger	Anne	Holmen.
	 OECD	foreslår	bl.a.,	at	vi	udvikler	læringsmiljøerne	for	de	tosprogede	ved	
at	styrke	de	pædagogiske	professionelles	kapacitet	–	altså	læreres,	lederes	og	
pædagogers	viden	og	kompetencer.	At	forældres	og	lokalområdets	res-



sourcer	inddrages	i	højere	grad.	Og	at	vi	udvikler	en	konsistent	sprogpolitik,	
der	bl.a.	anerkender	og	værdsætter	modersmålene.

Modersmålet	mangler
Siden	2002	har	der	ikke	været	statstilskud	til	modersmålsundervisning	i	
Danmark.	Det	blev	overladt	til	kommunerne	selv	at	finansiere	det	–	med	
det	resultat,	at	modersmålsundervisning	er	en	uddøende	race,	når	man	ser	
bort	fra	de	få	reservater,	hvor	den	stadig	tilbydes.		
	 ”Da	vi	havde	modersmålsundervisning	i	Danmark,	var	det	et	vedhæng,	en	
slags	’søndagsskole’.	Det	var	måske	vigtigt	for	forældrene,	at	deres	børn	gik	
til	det,	fordi	det	betød	noget	for	identiteten,	men	det	havde	ikke	meget	med	
kernen	i	skolen	at	gøre:	børnenes	faglige	læring.	Men	det	er	netop	i	kernen	
af	skolen,	vi	har	brug	for	de	mange	sprog,”	siger	Anne	Holmen.
	 Ifølge	Anne	Holmen	er	det	dog	næsten	umuligt	at	rejse	den	læringsteo-
retiske	diskussion	om,	hvorvidt	vi	kan	styrke	de	tosprogedes	skolegang	med	
modersmålsundervisning.	Spørgsmålet	er	politisk	betændt	og	bliver	altid	
skrevet	ind	i	en	retorik	omkring	kultursammenstød.
	 ”Det	er	paradoksalt,	at	vi	i	dag	har	en	skole,	der	principielt	tager	udgangs-
punkt	i	det	enkelte	barns	læringsbehov.	Men	når	vi	i	praksis	har	afskaffet	
modersmålsundervisningen,	 fratager	 vi	 læringsmuligheder	 for	nogle	 af	
minoritetsbørnene.	Man	kunne	sagtens	forestille	sig,	at	hvis	vi	anerkender	
deres	sproglige	baggrund,	ville	de	få	skuldrene	ned	og	føle	sig	mere	vel-
komne.	Når	man	får	sig	selv	og	sin	baggrund	med	ind	i	skolen,	behøver	man	
ikke	opføre	sig	’marginaliseret’,”	siger	Anne	Holmen.
	 Men	integration	og	kulturel	anerkendelse	er	kun	en	del	af	spørgsmålet.	
Forskningsmæssigt	er	der	konsensus	om,	at	modersmålsundervisning	ikke	
kun	styrker	børnenes	identitet,	men	også	fremmer	læringen.	
	 ”Ser	vi	på	læring	ud	fra	en	kognitiv	og	sociokulturel	betragtning,	er	det	
værdifuldt	at	få	styrket	sit	modersmål.	Man	kan	ikke	lære	noget	nyt	uden	at	
have	sine	forudsætninger	i	spil.	Man	skal	kunne	hæfte	det	nye	op	på	noget	
kendt	og	bruge	sin	forforståelse.	Viden	er	jo	båret	af	sprog,	og	om	ikke	andet	
kommunikeres	viden	ved	hjælp	af	sprog.	Styrker	vi	børnenes	modersmål,	
skyder	vi	genvej	i	forhold	til	deres	læring,”	siger	Anne	Holmen.	
	 OECD	har	forståelse	for	den	danske	beslutning	om	at	droppe	alle	mino-
ritetsbørns	ret	til	modersmålsundervisning.	Med	over	100	forskellige	sprog	
repræsenteret	er	det	både	en	bekostelig	affære	og	en	praktisk	vanskelig	
opgave.	På	den	anden	side	gør	OECD	det	klart,	at	Danmark	bør	bestræbe	
sig	på	at	anerkende	og	drage	nytte	af	børnenes	modersmål	under	deres	
skolegang	og	i	det	hele	taget	se	sproglig	diversitet	som	en	styrke.		I	rapporten	
omtaler	OECD	et	interview	med	en	gruppe	tosprogede	erhvervsskoleelever.	
En	af	dem	fortalte,	at	han	ikke	kunne	finde	på	at	nævne	i	sit	CV,	at	han	kan	
tyrkisk,	og	resten	af	gruppen	var	enig.	
	 ”Her	er	OECD	helt	klar	i	sit	budskab:	Vi	skal	se	de	mange	modersmål	
som	en	resurse	frem	for	et	problem.	Det	er	skræmmende,	at	vores	skepsis	
over	for	diversitet	smitter	af	på	de	tosprogedes	selvforståelse.	I	stedet	skal	
modersmålene	være	synlige	på	skolerne,	fx	i	form	af	bøger	og	computerpro-
grammer	på	arabisk	eller	tyrkisk.	Vi	skal	anerkende,	at	disse	sprog	er	en	del	
af	skolens	virkelighed	i	stedet	for	at	insistere	på,	at	børnene	lader	dem	blive	
derhjemme,”	siger	Anne	Holmen.

god	til	dansk	eller	god	uddannelse
Ifølge	Anne	Holmen	er	vi	så	forhippede	på,	at	minoritetsbørn	skal	 lære	
dansk,	at	vi	risikerer	at	lægge	hindringer	i	vejen	for	deres	læring.	
	 ”I	Danmark	er	dansk	det	stats-	og	samfundsbærende	sprog,	og	der	er	slet	

ingen	tvivl	om,	at	man	har	brug	for	at	lære	dansk,	hvis	man	skal	klare	sig	i	ud-
dannelsessystemet	og	på	store	dele	af	arbejdsmarkedet.	Men	vores	projekt	
må	jo	først	og	fremmest	være	at	give	de	tosprogede	en	god	uddannelse.	
Dansk	er	ikke	noget,	børnene	skal	kunne	inden	skolestart.	De	skal	have	
dansk	som	andetsprog	hele	vejen	op	gennem	skolen,	og	de	skal	lære	dansk,	
i	takt	med	at	de	lærer	de	andre	fag.	Men	de	skal	også	have	mulighed	for	at	få	
faglig	sparring	og	tilegne	sig	viden	på	modersmålene,”	siger	Anne	Holmen.	
	 Når	unge	danskere	med	tyrkisk	som	modersmål	ikke	vil	skrive	på	deres	
CV,	at	de	mestrer	dette	sprog,	fordi	det	er	ugleset,	har	vi	et	problem:	Vi	
forstår	ikke	at	se	de	samfundsmæssige	resurser	i	sprog.	Men	problemet	
stikker	dybere	end	arabisk,	tyrkisk	og	urdu.		Færre	og	færre	kan	begå	sig	på	
tysk	og	fransk,	og	selv	engelsk	har	vi	problemer	med	at	få	lært	ordentligt,	
mener	Anne	Holmen.
	 ”Der	foregår	en	benhård	fordanskningsproces	over	for	de	tosprogede.	Men	
vi	kan	ikke	assimilere	os	til	at	klare	os	i	den	globale	økonomi.	Vi	bliver	nødt	
til	at	kunne	mange	sprog	og	anerkende	kulturel	diversitet	som	et	positivt	
vilkår,”	siger	Anne	Holmen	og	slutter	med	en	anekdote,	der	illustrerer	den	
danske	skræk	for	fremmedsprog:
	 Da	EU’s	rumænske	kommissær	for	flersprogethed	for	et	par	år	siden	
besøgte	Danmark,	havde	han	sat	sig	grundigt	ind	i	koblingerne	herhjemme	
mellem	sprog,	marked	og	uddannelse.	Han	ville	anbefale	os	i	højere	grad	
at	anskue	sproglig	diversitet	som	en	resurse	frem	for	et	problem.	Han	bad	
om	et	møde	med	Folketingets	uddannelsesudvalg:	Kun	tre	mødte	op,	og	
undervisningsministeren	fandt	ikke	tiden	til	at	tale	med	ham.

Af Carsten Henriksen

cahe@dpu.dk

Læs mere:

oeCD-rapporten ’migrant education’ kan downloades fra Undervisningsministeri-
ets hjemmeside www.uvm.dk 
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    DeN NeGAtIVe toNe I DebAtteN omkrING tospro-
GeDe ØDeLÆGGer skoLerNes mULIGHeD for At GØre 
eN forskeL. VI er NØDt tIL At LAVe om pÅ toNeN. I	DEN	
globAlE	ØKoNoMI	SKAl	VI	uD	I	VERDEN,	og	HVIS	VI	
SKAl	DET,	ER	VI	NØDT	TIl	AT	byDE	VERDEN	VElKoMMEN	
HER!

professor Anne Holmen


