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I min præsentation vil jeg diskutere hvorfor det er nødvendigt med et kritisk 
perspektiv på andetsprogsundervisningen, og dernæst undersøge hvilke 
sprogpædagogiske tilgange [tilvägagångssätt] der giver mulighed for kritisk 
pædagogisk praksis. At anvende, lære og undervise i et andetsprog er sociale og 
kulturelle handlinger, og det indebærer at man indgår i magtrelationer og 
kulturelle normer når man deltager i disse handlinger. Det gælder på flere 
niveauer. De politisk fastlagte dagsordener for undervisningen, 
uddannelsesstedets strategiske mål og lærernes sprogpædagogiske valg har alle 
betydning for om kursisterne [kursdeltagarna] indgår i en læringskultur der 
tilpasser dem til bestemte sociale roller og identiteter, eller om de får mulighed 
for at indgå i overskridende læreprocesser der er personligt meningsfulde og kan 
bidrage til deres myndiggørelse [empowerment].  

I andetsprogsundervisningen skal der skabes et samspil med kursisternes 
hverdagsliv/arbejdsliv. Også her er der magtforhold på spil – det kan være i form 
af social marginalisering og en restriktiv arbejdskultur – og her kan 
sprogundervisningen være et myndiggørende modspil. For sproglærerne 
afhænger mulighederne for at skabe en kritisk myndiggørende læringskultur af 
de sprogpædagogiske valg de træffer. Lærernes valg har betydning for 
kursisternes valgmuligheder. En af de dominerende sprogdidaktiske tilgange har 
i mange år været den kommunikative, og i min præsentation vil jeg diskutere 
om/hvordan denne tilgang kan bidrage til myndiggørende læreprocesser, og 
supplere med mulighederne med en sociokulturel og en biografisk tilgang.  

Præsentationen vil være baseret på konkrete erfaringer og eksempler fra 
undervisning af voksne flygtninge/indvandrere med særlig fokus på 
arbejdsrettet andetsprogundervisning, men også undervisningens samspil med 
andre områder af kursisternes hverdagsliv.  

* Presentationen hålls på danska. Presentatören kommer att ta hänsyn till att 
deltagarna inte har danska som förstaspråk och ge nödvändig stöttning för att 
underlätta förståelsen.  



Om presentatören  

Michael Svendsen Pedersen är lektor emeritus vid Roskilde 
Universitet, Danmark. Han har lång erfarenhet som forskare 
och har som konsulent arbetat med yrkesinriktad 
andraspråksundervisning i Danmark, Norge och Sverige. Han 
har särskilt intresserat sig för samarbetsformer mellan 
undervisning och yrkespraktik utifrån relevanta teorier om 
språk och språkinlärning.  

Målgrupp  

Av intresse för yrkesintroduktion, sfi och övrig vuxenutbildning.  
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