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5 Sprogbrug gør en forskel 7Et kollektivt buzz
Hvem skal bestemme  
over vores DNA?

Det haster med en strategi for frem-
medsprogene, og hvis den skal gøre  
en forskel, er der brug for flere midler 
og politikere, der vil tage ansvar for  
det danske sproglandskab.

Sprogstrategi nu, 

TAK! 

9

“Ja der kommer en sprogstrategi. Og ja den kommer 

her i efteråret. Har aldrig sagt andet. Og ingen pla-

ner er ændret. Capish?”, tweetede uddannelses- og 

forskningsminister Søren Pind i starten af september 

– med en lidt alternativ italiensk stavning. Det satte 

underfundigt streg under det, som fagfolk, erhvervs-

organisationer og DM og andre fagforeninger har 

sagt i flere år: Fremmedsprogene er en truet art i Dan-

mark på linje med pandabjørne og havskildpadder, og 

situationen bliver kun værre og værre, i takt med at 

universiteterne lukker sproguddannelser, ansøgertal-

let falder til dem, der er tilbage, og danskerne gene-

relt mister evnen til at tale andre fremmedsprog end 

engelsk. Ødelagte miljøer, mangel på gymnasie- og 

folkeskolelærere i fag som tysk og fransk og virksom-

heder, der mister ordrer og muligheder, er blot nogle 

af de konsekvenser, der er blevet peget på. 

Artiklen fortsætter på side 2  



Sidste udkald

Det er alt sammen med til at gøre det 

endnu mere påtrængende at få afsluttet 

arbejdet med den nationale sprogstra-

tegi, som meget gerne skulle rette op på 

situationen. 

“Mangel på visioner på det sproglige 

område betyder nu, at det er sidste ud-

kald, hvis vi skal have nok sprogkyndi-

ge. Flere steder er sprogfagene nedlagt, 

uden at man har forstærket de tilbage-

værende miljøer, og så er endnu flere 

sprogfag lukket. Det har vi sagt i flere år, 

men nu brænder det for alvor på. Man 

er ved at skære hele fødekæden over til 

sprogkundskaber”, siger DM’s formand, 

Camilla Gregersen. 

“Selvom vi og flere andre har råbt på 

en sprogstrategi i årevis, har sprogfagene 

længe være underfinansieret. Og når det 

i de sidste år er sket i kombination med 

grønthøsterbesparelser på samtlige ud-

dannelser, har man ikke længere fra uni-

versiteternes side haft råd til at subsidiere 

de nødlidende sprogfag. Det er et meget 

trist eksempel på uddannelsesbesparel-

serne, som har et alt for kortsigtet per-

spektiv. Uddannelserne er simpelthen ikke 

blevet prioriteret nok fra politisk side, og 

sprogfagene er tabere i det politiske spil. 

Det skyldes grundlæggende en politisk 

negligering af, at besparelserne får konse-

kvenser – men det gør de jo selvfølgelig”.

Hos Dansk Industri mener man også, at 

det haster med at få strategien færdig. 

“Vi står i en udfordret situation, og for 

hvert år der går, mangler vi at finde løs-

ning og retning for de udfordringer. Der er 

masser at tage fat på, og det ville være dej-

ligt, hvis strategien snart kom på banen”, 

siger underdirektør Charlotte Rønhof.

Lang vej til en strategi

Det nuværende arbejde med en sprog-

strategi blev sat i gang af tidligere uddan-

nelsesminister Esben Lunde Larsen i be-

gyndelsen af 2016. Idéen om en national 

strategi for fremmedsprogene går dog end-

nu længere tilbage. For snart syv år siden 

satte daværende videnskabsminister Char-

lotte Sahl-Madsen for første gang fokus 

på behovet for en national sprogstrategi. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der af-

leverede godt 40 konkrete anbefalinger til, 

hvordan man kunne styrke fremmedspro-

gene. De blev imidlertid arkiveret sammen 

med hele planen om en national strategi 

efter folketingsvalget i 2011, fordi den nye 

regering hellere ville styrke sprogene på en 

anden måde end med en strategi. 

Da Esben Lunde Larsen pustede nyt liv i 

strategien, forklarede han, at målet blandt 

andet var stærkere sprogmiljøer, flere 

sproguddannede, som får en god uddan-

nelse med sig, og en større almendannel-

se, hvor man forstår, hvad sprog bidrager 

med, så man kan begå sig i hele verden.

Han regnede med, at strategien ville 

ligge klar samme år. Sådan kom det som 

bekendt ikke til at gå, og i skrivende stund 

mangler den stadig, selvom de tilknyttede 

arbejdsgrupper for længst har afleveret 

deres anbefalinger. 

“Den venlige udlægning kunne være, at 

man har en minister, der har lidt højere 

ambitioner end det, der umiddelbart kan 

findes penge til. Man kunne også frygte, 

at det bare er druknet i en regering, der 

gerne har villet tegne sine forskellige initi-

ativer, og så har der bare været initiativer, 

man har ment var af større betydning”, 

siger Charlotte Rønhof som svar på, hvor-

for hun tror, at det er trukket ud med at få 

strategien gjort færdig.

Vigtig investering

Efterhånden som tiden er gået, og pro-

blemerne er vokset, er forventningerne 

til, hvad sprogstrategien skal kunne løse, 

ikke blevet mindre. Og hvis strategien skal 

have en reel effekt, er der brug for både 

diskussioner og penge, mener DM’s for-

mand, Camilla Gregersen.

“Der er brug for en grundig diskussion 

om, hvilke sprog vi i hvert fald skal have 

personer, der mestrer. Og her skal med-

  Artikel fortsat fra forsiden

“Man er ved at skære 
hele fødekæden over  
til sprogkundskaber”. 

Camilla Gregersen, formand for DM

“Uddannelserne er simpelthen ikke blevet prioriteret 
nok fra politisk side, og sprogfagene er tabere i det po-
litiske spil”, siger DM’s formand, Camilla Gregersen.
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tænkes de kulturelle koder, som vi har 

brug for at forstå i en globaliseret tid, hvor 

der er flere geopolitiske konflikter”, siger 

hun og fortsætter:

“Dertil mener vi i DM, at nedskærin-

gerne på uddannelserne må stoppe, og 

at sproguddannelser bør udløse takst 2 i 

taxameterbevillingen, fordi fagene kræ-

ver undervisertunge sproglaboratorier. 

Det kræver også investeringer at moti-

vere flere til at søge ind på et bredt dæk-

kende udvalg af sproguddannelser med 

gode sproglærerkompetencer. Det er en 

vigtig investering, fordi det betyder, at 

vi får udklækket nye sprogkyndige, der 

blandt andet kan dække det uudnyttede 

eksportpotentiale, der ligger i, at de dan-

ske virksomheder kan skabe og fastholde 

internationale kontakter. Det kræver god 

forståelse for både sprog og kultur”.

Det er holdninger, som har genklang på 

uddannelserne. I et blogindlæg på magi-

sterbladet.dk slog Henrik Halkier, dekan 

ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg 

Universitet, for eksempel for nylig fast, 

at der er brug for mere end skåltaler. Hvis 

man vil flytte noget, skal politikere og em-

bedsmænd indstille sig på, at det kræver 

investeringer.

“Det nytter altså ikke at tale om beho-

vet for flere sprogkompetencer på den ene 

side og på den anden side at fastholde den 

nuværende økonomi på uddannelserne. Vi 

har derfor ikke bare brug for en national 

sprogstrategi. Vi har brug for, at politiker-

ne sætter handling bag deres ord og sik-

rer bedre finansiering, så universiteterne 

også i fremtiden er i stand til at uddanne 

kandidater med stærke kompetencer i 

fremmedsprog”, skrev han.

Retning er vigtigst

Hos Dansk Industri mener Charlotte  

Rønhof, at det vigtigste element i stra-

tegien bør være, at der bliver sat en ret-

ning, i forhold til hvordan man kan løse  

udfordringerne.

“Det er svært at sige, at det kun hand-

ler om at uddanne undervisere, kun om 

småfagene, kun om, hvordan man under-

viser, om der er tilstrækkeligt med øko-

nomi i sprogfagene til, at det kan løbe 

rundt, og så videre. Jeg synes ikke, at det 

ene er vigtigere end det andet. Det er så-

dan set derfor, at vi har brug for den sam-

lede sprogstrategi”, siger hun, men peger 

dog også på, at den måde, sproguddan-

nelser er blevet lukket på, ikke dur.

“Vi har aldrig haft forskning og under-

visning i samtlige sprog i verden, men i de 

seneste år har man lukket fag på grund 

af økonomi. Jeg synes ikke, at det er rime-

ligt, at det enkelte universitets økonomi 

skal afgøre, om vi skal have undervisning 

og forskning i enkelte, små sprog. Det bli-

ver nødt til at være en overordnet, poli-

tisk beslutning”, siger hun.

Ikke brug for konferencer

På Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk på KU ser institutlederen, Jørn 

Boisen, også meget gerne, at politikerne 

kommer på banen og lægger nogle ret-

ningslinjer for, hvor varieret det sproglige 

landskab i Danmark skal være. 

“Som det er nu, er det meget overladt 

til sådan nogle som mig at beslutte, hvad 

vi bør have, og hvad der er råd til, og det 

er utilfredsstillende, at de beslutninger 

bliver taget på mit niveau”, siger han.

“Jeg synes, det ville være grotesk, hvis vi 

ikke havde fag som italiensk og portugi-

sisk – og måske også endda fransk og tysk 

– i Danmark, men når man kigger på tal-

lene, tilsiger det økonomiske rationale, at 

det skal vi ikke nødvendigvis. Det kan sim-

pelthen ikke løbe rundt, medmindre man 

på det politiske niveau beslutter, at man 

gerne vil have det, og sikrer, at det får en 

fast finansiering”, siger Jørn Boisen. 

En form for “livsforsikring” eller konti-

nuitet for de trængte fag er i det hele ta-

get på hans ønskeseddel til, hvad strate-

gien gerne må rumme. 

“Hvis alle hele tiden går rundt med en 

fornemmelse af, at sidste mand lukker og 

slukker, er der ikke noget grundlag for at 

nytænke fagene”, siger han.

Til gengæld vil han gerne undgå, at 

strategien kommer til at bestå af for ek-

sempel puljer, hvor man kan søge om mid-

ler til projekter.

“Der er to måder, det kan gå galt på. 

Den ene er, at strategien ikke har noget 

mål. Den anden er, at man får et centralt 

styret initiativ, hvor man lægger pengene. 

Artiklen fortsætter på næste side  
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Danmark er et lille land, som er helt af-

hængigt af at kunne begå sig globalt. 

Det er ikke nok, at danskerne generelt 

er dygtige til engelsk. Vores ageren i 

forhold til omverdenen – politisk, mel-

lemfolkeligt, diplomatisk, økonomisk 

mv. – kræver dyb indsigt i en diversitet 

af kulturer og sprog. 

Der skal investeres, så vi sikrer  

fremmedsprogene

•  Det kræver investeringer at vende ud-

viklingen, så flere elever og studeren-

de fremover søger ind på et mangfol-

digt udbud af sproguddannelser. Det 

er en klog investering, for pengene 

kommer tilbage, når rigtige sprog-

kompetencer øger eksportandelen. 

•  Sproguddannelser skal udløse takst  

2 i taxameterbevillingen, fordi fagene 

kræver undervisertunge sproglabo-

ratorier.  

Uddannelserne skal udklække dygtige 

kandidater, som kan stimulere unges 

interesse for sprog   

•  Flere sprogfag er i fare for at uddø. 

Styrkede sproglærerkompetencer og 

sikring af forsknings- og faglige miljøer 

skal vække unges interesse for at søge 

uddannelse inden for sprog og kultur.

Dansk eksport skal øges gennem  

styrkelse af fremmedsprog

•  Vi skal sikre, at Danmark uddanner 

tilstrækkeligt med sprogkyndige til 

at dække det uudnyttede eksportpo-

tentiale. Forståelse for fremmede kul-

turer og sprogkyndighed er afgøren-

de for, at danske virksomheder kan 

fastholde internationale kontakter og 

komme ind på nye markeder.

Sprogmangfoldighed og kulturforstå-

else skal besluttes på nationalt niveau

•  Det er en politisk prioritering, hvad 

vores samfund skal have af sprogligt 

og kulturelt beredskab. Udbud og luk-

ning af fag må ikke kun overlades til 

de enkelte universiteter. 

DM’S ANBEFALINGER TIL EN NY  
NATIONAL SPROGSTRATEGI



Når de så slipper op, kan det hele falde 

fra hinanden. Pengene skal ud, hvor un-

derviserne er. Det er ikke kun konferencer 

og vidensindsamling, vi har brug for”.

 

Sejt træk

Når der allerede er fag, som har måttet 

lukke, viden, der er blevet tabt, og proble-

mer med fødekæden fra folkeskolen og 

videre gennem uddannelsessystemet, er 

det vanskeligt at forestille sig, at sprog-

strategien vil være et quick fix, der på 

kort tid kan løse alle udfordringerne. 

Det vil tage flere år at rette op på den 

skade, der allerede er sket, vurderer lek-

tor Lisbeth Verstraete-Hansen, der er 

medforfatter til debatbogen “Sprogløse 

verdensborgere – om en uddannelsespoli-

tik, der forsvandt”.

“Jeg vil sige fem-ti år. Det er et langt, 

sejt træk”, vurderer hun.

Heller ikke Charlotte Rønhof forventer, 

at problemerne bliver løst i den nærme-

ste fremtid.

“Jeg kan ikke sætte år på det, men det 

kommer til at tage lang tid. Sprogfagenes 

situation minder om den, som de naturvi-

denskabelige fag har stået i. De unge fra-

vælger de eksakte fag, hvor man skal slide 

i det. Derfor kommer det til at tage mange 

år. Hvert år, man har forsømt, er bare end-

nu et år, man mangler at rette op på”.   

  Artikel fortsat fra forrige side

“Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at det enkelte universitets 
økonomi skal afgøre, om vi skal have undervisning og forskning 
i enkelte, små sprog. Det bliver nødt til at være en overordnet, 
politisk beslutning”, siger Charlotte Rønhof, underdirektør i DI.
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I 2005 var der 97 sproguddannelser på 

de danske universiteter. I dag er der 56 

tilbage. Det tal inkluderer en håndfuld, 

som lukker for optag i de kommende år. 

Uddannelser i finsk, ungarsk, tjekkisk, 

fransk, bulgarsk, arabisk, kinesisk og 

japansk er nogle af dem, det er gået ud 

over. Flere af uddannelserne eksistere-

de kun på ét universitet.

Uddannelserne er hovedsageligt blevet 

lukket af økonomiske årsager. Den så-

kaldte dimensionering, der lægger loft 

på antallet af studerende, har været 

med til at forstærke udviklingen. 

Ifølge en undersøgelse blandt Dansk 

Industris internationale medlemsvirk-

somheder er nordisk, engelsk, tysk, 

fransk og spansk de sprogområder, 

hvor flest virksomheder har aktiviteter. 

De fem sprog er dog langtfra dækken-

de. Mere end hver tredje virksomhed 

handler eller samarbejder for eksempel 

med områder, hvor der tales portugi-

sisk, og hver femte med områder, hvor 

hindi er sproget.

Selvom Dansk Industris medlemmer 

især mener, at de har behov for med-

arbejdere af typen “ingeniør, der taler 

tysk på højt niveau” eller folk med en 

kombinationsuddannelse, hvor sprog 

indgår, er det stadig 13 procent, der me-

ner, at de har stort behov for folk med 

klassisk sproguddannelse, mens 32 pro-

cent mener, at de har et moderat behov.

SPROGUDDANNELSERNE, DER BLEV VÆK

ERHVERVSLIVET KALDER OGSÅ PÅ SPROG



Sprogbrug 
gør en forskel
Røde ører. Dem var der et par stykker 

af, da historien om Søren Rasmussen for 

nylig dukkede op i dagspressen. Han var 

blevet ansat som tolk i swahili hos flere 

tolkevirksomheder og Dansk Flygtninge-

hjælp, selvom hans ordforråd kun rakte til 

at bestille to kolde øl og sige goddag og 

godmorgen. Søren Rasmussen havde in-

gen intentioner om at komme til at arbej-

de som tolk – det overlod han til sin kone, 

der faktisk havde kompetencen – men 

havde søgt jobbene for at demonstrere, 

hvor sølle det står til med tolkekvaliteten. 

Da politikerne stillede sig i kø for at 

være forargede over, at det kunne lade 

sig gøre, undrede det Lisbeth Verstraete-

Hansen. Selvom en tolk og en translatør 

ikke er det samme, ligger der en bunke 

høringssvar fra 2014, hvor man afskaffe-

de autorisationsordningen for translatø-

rer, der advarer om netop de tilstande. 

“Det kan ikke komme som en overra-

skelse, og hvis det gør, er det i sig selv et 

problem”, siger Lisbeth Verstraete-Han-

sen, der er medforfatter til debatbogen 

“Sprogløse verdensborgere – om en ud-

dannelsespolitik, der forsvandt”, tidligere 

har været ansat på CBS og nu er lektor 

på Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk på KU. 

Sprog gør en forskel

Tolke med mangelfulde kundskaber er 

kun en del af den store bunke af proble-

mer, som fremmedsprogene oplever, og 

med det brede kor af stemmer, der i årevis 

har fortalt, at udviklingen var bekymren-

de, kan det godt undre, at Danmark ikke 

for længst har fået en sprogstrategi. Hvad 

den præcise årsag er, ved Lisbeth Verstra-

ete-Hansen ikke, men hun konstaterer, at 

det indgår i den seneste gymnasiereform, 

at der skal laves en strategi for de naturvi-

denskabelige fag og for sprogfagene. 

“Anbefalingerne for de naturvidenska-

belige fag er afleveret, og det har man 

kunnet klare inden for et år. Hvorfor har 

man så ikke kunnet det med sprogene? 

Uanset hvad der bliver sagt i festtaler, 

står man tilbage med det indtryk, at det 

hverken bliver anset for at være en haste-

sag eller har høj prioritet. Hvis de forstod, 

hvor vigtigt det var, ville de nok skynde 

sig”, siger hun. 

“Man kan måske få det indtryk, at det 

er hysteriske sproglærere, der sidder og 

råber op, fordi de får for få eller dårlige 

elever og er bange for at miste deres ar-

bejde, men vi taler ud fra et fagligt syns-

punkt, og vi kan se, at der allerede nu 

er situationer, der ikke bliver håndteret 

bedst muligt. Det bliver kun værre, fordi 

der vil være færre og færre medarbejde-

re i dansk erhvervsliv, centraladministra-

tionen og så videre, som har de kompe-

tencer, der skal til”, siger hun og peger på 

det, som hun mener er et helt grundlæg-

gende problem.

“Dybest set tror jeg, at beslutningsta-

gere og en del arbejdsgivere ikke er på 

det rene med, at sprogbrug gør en forskel, 

at sprog er vigtigt”.

 

Hvornår er man professionel?

For Lisbeth Verstraete-Hansen vil en god 

sprogstrategi blive en, som ikke kun be-

skæftiger sig med sprog i uddannelserne, 

men i hele samfundet. 

“Man lærer sprog i uddannelsessyste-

met, men det er andre steder, man skal 

bruge det. Det er som kulturmedarbej-

der, som kommunikationsmedarbejder 

i en international virksomhed, i en NGO, 

som jurist i et ministerium. Det er der, 

sprogene skal ud, og der skal de være 

kvalitetssikrede”, siger hun og fortæller, 

at hun for nylig så en jobannonce fra en 

interesseorganisation, der søgte en stu-

dentermedhjælper. Den kommende med-

arbejder skulle blandt andet redigere ar-

tikler på tysk til udenlandske fagblade. 

“En studentermedarbejder? Det er en 

sprogspecialist, der kan den slags ting. 

Det handler om at mestre sproget til per-

fektion, at tilpasse til en målgruppe, om 

en bestemt terminolog. Det kræver, at 

man har en solid uddannelse”. 

Så det handler ikke kun om at kunne 

køre en forretningsmiddag igennem?

“Det kan være nok for nogle, men det 

er ikke nok for alle. Jeg tror, at vi som 

samfund har mistet fornemmelsen af 

kvalitet i omgangen med sprog. Hvor-

når er man professionel i omgangen med 

Vi har mistet fornemmelsen for kvalitet og professionalisme i forhold  
til fremmedsprog, mener forfatteren til debatbog om sprog og uddannelse.

af Benedikte Ballund · magisterbladet@dm.dk

Artiklen fortsætter på næste side  

“Dybest set tror jeg,  
at beslutningstagere 

og en del arbejdsgivere 
ikke er på det rene  
med, at sprogbrug  

gør en forskel”. 
Lisbeth Verstraete-Hansen,  

lektor ved KU
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sprog”, spørger hun og peger på, at tilgan-

gen minder om den, som den almindelige 

dansker har til det engelske sprog. Kan 

man gøre sig forståelig, er det fint.

“Den forfladigede, instrumentelle til-

gang er blevet gældende norm for sprog, 

så der er måske en manglende erken-

delse af, at sprog virkelig er en metier og 

noget, man skal omgås professionelt. Jeg 

kan godt finde ud af at optage et bolig-

lån, men det betyder jo ikke, at jeg kan 

arbejde professionelt med økonomien i 

en virksomhed. Det ville ingen ansætte 

mig til. Men sprog er noget, vi alle sam-

men bruger hele tiden, og derfor har det 

en anden status”.  

Mange roller

I Lisbeth Verstraete-Hansens billede af 

en sprogstrategi for samfundet generelt 

ligger også, at man anerkender, at sprog 

spiller en rolle rigtig mange steder. 

“Der er sprog, vi bruger i uddannelses-

systemet, fordi vi ved, at de også bruges 

på arbejdsmarkedet. Men der er for  

eksempel også sprog som somali, der har 

en rolle at spille i integrationsøjemed, 

fordi de bliver talt af nogle af vores med-

borgere. De sprog har andre funktioner 

end sprog som engelsk, tysk, fransk og 

spansk. Jeg kunne godt tænke mig, at en 

sprogstrategi tænkte det igennem”, siger 

Lisbeth Verstraete-Hansen, der peger på, 

at det ville være en god idé at inddrage 

fagfolk i den diskussion.

“Med den førte politik har embeds-

mændene ved skrivebordet mange gange 

vist, at der på nuværende  

tidspunkt ikke er forståelse for sprogs 

rolle og funktioner og differentieringen 

af, hvad de enkelte sprog skal kunne  

på forskellige samfundsområder.  

Men det kan selvfølgelig være, at de  

tænker det så bredt i den nye strategi. 

Lige nu er det jo stadig et åbent  

spørgsmål”, siger hun.   

“Den forfladigede,  
instrumentelle  

tilgang er blevet  
gældende norm  

for sprog”. 
Lisbeth Verstraete-Hansen, 

 lektor ved KU
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Det startede med et enkelt gymnasium 

som deltager. Fem år senere er det blevet 

til 45. I alt 185 elever deltog, da Aalborg 

Universitet i år afholdt sin sprogcamp, 

hvor gymnasieelever får mulighed for at 

arbejde med sprog en hel weekend og 

samtidig får et indblik i de karrieremulig-

heder, en sproguddannelse kan give. Det 

er med andre ord en succes, som er opstå-

et ud fra to meget konkrete ønsker. 

“Vi ønskede os flere og bedre sprogstu-

derende”, fortæller dekan ved humaniora 

Henrik Halkier om baggrunden for cam-

pen. Det er et ønske, som han ikke er ale-

ne om. Flere af sprogfagene kæmper med 

manglende søgning og et stort frafald. 

“En af grundene til, at det ville være så 

rart med en national sprogstrateri, er, at 

man kunne få skabt nogle pejlemærker, 

man kunne holde fast i i lang tid – også 

hele vejen gennem folkeskolen, gymna-

siet og seminarierne, hvor man uddanner 

mange af sproglærerne. En sprogstrategi 

er alt for vigtig til bare at handle om uni-

versiteter. Det nytter ikke noget bare at 

give flere penge. Hvis vi stadig ikke kan 

få de studerende til at komme, er vi lige 

vidt”, konstaterer han. 

Den årlige sprogcamp har ifølge Henrik 

Halkier flere gevinster. Helt konkret lærer 

eleverne noget undervejs, men vigtigere er 

det, at de får mulighed for at møde sprogin-

teresserede fra mange andre gymnasier.

“Der sidder mange elever derude, der 

som de eneste i klassen er rigtigt interes-

serede i tysk og fransk, mens de andre bare 

gaber eller er på Facebook. Så er det svært 

at bevare gejsten. Her møder de andre, 

som også er engagerede, så der kommer et 

kollektivt buzz. Samtidig sørger vi for, at 

de, der er til stede ved vores sprogcamps, 

er dygtige studerende. Det betyder, at 

gymnasieeleverne møder nogle rollemo-

deller, der får dem til at tænke “hun er sim-

pelthen cool, det vil jeg også gerne kunne, 

og det tror jeg også, at jeg kan””.

Anerkendelse og status

Den coolness i form af viden på højt ni-

veau er vigtig i forhold til fødekæden,  

mener Henrik Halkier. 

 “Sprog er ikke bare spændende og 

sjovt, men også svært og noget, du kan 

mestre, og det er ikke alle og enhver, der 

kan mestre det”.

Derfor er det heller ikke et mål for sprog-

campen at præsentere sproguddannelse 

som noget, der ikke handler om at have styr 

på uregelmæssige verber eller er svært.

“Det er en af de forestillinger, vi ikke 

nødvendigvis vil af med. Man har forsøgt 

at sælge sprog som noget, der er sjovt. Det 

er det selvfølgelig også, og det er vigtigt at 

holde fast i, men hvis du skal lære det på 

et højt niveau, er der også terperi og det 

kedsommelige. Derfor er det vigtigt for 

os, at folk ikke bare begynder på universi-

tetet med en idé om, at spansk er enormt 

sjovt, for de falder lynhurtigt fra, når de 

opdager, at der også er en anden side. Vi 

vil gerne engagere folk i sprog, men samti-

dig gøre det klart, at de kommer til at købe 

hele pakken. Der er også det hårde ar-

bejde. Det kan vi selvfølgelig ikke på selve 

Et kollektivt buzz
Man kan sagtens få unge til at interessere sig for sprog, lyder erfaringen fra 
Aalborg Universitet, hvor man hvert år afholder en weekendcamp for grammatik- 
og gloseglade gymnasieelever. Men sprogfagene har brug for imagepleje og reel 
oplysning om jobmuligheder.

af Benedikte Ballund · magisterbladet@dm.dk · foto: Morten Johansen

Artiklen fortsætter på næste side  

Aalborg Universitet har haft succes med sin 
sprogcamp, hvor sprogbegejstrede gymnasieele-
ver kan møde ligesindede.

7

M A G I S T E R B L A D E T  1 0  ·  D M  P R I V A T  O G  S E L V S T Æ N D I G E  0 4  ·  N O V E M B E R  2 0 1 7

Flere sprogfag ligger lavt i ledigheds-

statistikken, viser tal fra Magistrenes 

Arbejdsløshedskasse. I juni måned var 

ledighedsprocenten for humaniora 

samlet på 5,1 procent. For a-kasse-med-

lemmer med sprogfag var den 3,7 pro-

cent. Fransk, spansk, tysk og nygræsk 

står for de laveste ledighedsprocenter 

blandt sprogfagene. 

Ledighedsprocenten for alle akademike-

re var ifølge AC 4,6 procent i juni måned.

SPROGFAG MED LAV LEDIGHED



campen, for det kræver en langsigtet ind-

sats, men det handler om at skabe aner-

kendelse og status og vise, at sprog er vig-

tigt og har en værdi, og at man kan bruge 

det til at løse opgaver, som er væsentlige 

for samfundet, for organisationer og for 

virksomheder”, siger han.

Hvor mange af deltagerne der siden har 

givet sig til at læse et sprogfag,  

ved han ikke.

“Vi tagger dem ikke til campen, så  

jeg har ikke et tal. Men vi får i hvert fald 

skabt nogle gode vibrationer omkring 

sproguddannelser”.

Diffus strategi

Hvorfor man overhovedet er nået dertil, 

at det er nødvendigt at give sprogfagene 

et cool image, er et godt spørgsmål, kon-

staterer Henrik Halkier. Hans bud på en 

forklaring lyder for det første, at udbre-

delsen af engelsk spiller en rolle.

“I løbet af de sidste 20-25 år er det for 

alvor blevet det lingua franca, som det er 

nu. Alle danskere under 50 år mener, at 

de taler engelsk. Det gør de ikke, men ho-

vedsagen er, at de mener det. Og så er det 

ikke noget særligt. Så er det bare et sprog.  

Det bidrager måske til at underminere 

idéen om, at man skal gøre en betydelig 

indsats for at komme op på et højt  

niveau”, siger han.

Den anden forklaring, han peger på, er, 

at fagene stadig lider under tidligere ti-

ders høje humanistiske ledighed, selvom 

virkeligheden i dag er en helt anden. Og 

endelig er der de seneste 10-15 års måde 

at tale om sprogfagene på. 

“Man har fokuseret på, at det, der i vir-

keligheden er brug for, er ingeniører og 

naturvidenskabsfolk, så hvorfor læser 

folk de der brødløse fag? Man taler ingeni-

ørerne op ved at tale andre fag, herunder 

sprogfagene, ned. Der er en tendens til,  

at man hellere må sige et par mindre 

pæne ting om alternative muligheder,  

når man nu er i gang. Det er en mærkeligt 

diffus strategi, synes jeg. Hvis du har  

noget, du gerne vil fremme, så anpris  

det dog direkte”.

Usynlige jobmuligheder

Hos DM mener formand Camilla Greger-

sen også, at måden at tale om humani-

ora på har spillet en rolle for sprogfage-

nes manglende popularitet, men ligesom 

Henrik Halkier peger hun også på, at der 

er andet på spil. 

“Der har været al for meget usaglig kri-

tik af studerende, der læser humaniora, 

og det påvirker da samfundsopinionen. 

Men jeg tror ikke, at den uhensigtsmæs-

sige nedgørelse af humanister er den ene-

ste grund til, at unge fravælger sprogud-

dannelser. Måske handler det også om, 

at jobmulighederne ikke er synlige for de 

unge. Der kan en sprogstrategi med for-

del komme omkring, at fremtidsmulighe-

derne inden for handel med fremmede 

kulturer ser rigtig positive ud”, siger hun. 

På Institut for Engelsk, Germansk og 

Romansk kan institutleder Jørn Boisen 

også nikke genkendende til, at sprogfage-

ne har problemer med at få fortalt histo-

rien om, at uddannelserne ikke er en vej 

til arbejdsløshed. Faktisk tværtimod. 

“Ledigheden på sprogfagene er under 

den gennemsnitlige ledighed, og i forhold 

til andre humanister er den markant lave-

re. Den ligger rigtig fint”, siger han.

Hvis du skal kigge indad, har I så selv 

været gode nok til at markedsføre fagene 

til de unge?

“Tydeligvis ikke. Jeg vil dog sige, at vi er 

meget få til at gøre det. Et fag som fransk 

fungerer med fem fastansatte personer, 

der knokler røven ud af bukserne og fiser 

rundt som fluer i en flaske for at få det 

hele til at hænge sammen, og det samme 

gælder tysk, selvom de er lidt flere men-

nesker. De gør, hvad de kan, men de kan 

simpelthen ikke udtænke en bred mar-

kedsføringsstrategi over for gymnasier. 

Det kan godt være, at det var noget, vi 

skulle prioritere, men der ligger ikke ret 

mange ressourcer til at gøre sådan no-

get”, siger han og peger på, at situationen 

med færre studerende ikke bliver bedre 

af, at instituttet har haft svært ved at 

genkende de ledighedstal for et fag som 

italiensk, der kommer fra ministeriet, og 

som har ligget på sider, hvor unge kunne 

finde information om studievalg. 

Bedring på vej?

Men måske er der lys forude. I hvert fald 

mener Charlotte Rønhof fra Dansk Industri, 

at der kan være grøde i de unges ønsker.

“Jeg synes faktisk, jeg fornemmer, at 

sprog er blevet mere hot, end det har væ-

ret. Det er bare en fornemmelse, men det 

gør mig nogle gange mere optimistisk. 

Det er blevet mere in at være nørdet på 

den naturfaglige måde, og de unge be-

gynder i stigende grad at synes, at det 

er sejt at kunne noget. I mange år har de 

i høj grad valgt holdningsfag, hvor man 

kan have lov til at mene noget. Det kan 

man også på sprogfag, men der er også 

en hardcoredimension, og jeg tror, at det 

kan blive mere in, at man faktisk kan  

noget – og kan det rigtigt”.   
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•  Humaniora optog i år otte procent 

færre på bacheloruddannelserne. På 

sprogfagene så det værre ud. Tysk og 

fransk oplevede en samlet nedgang 

på cirka 20 procent, mens spansk gik 

over 10 procent tilbage.

•  Ifølge Tænketanken om Sprog er det 

kun fire procent af gymnasieelever-

ne, der vælger at læse tre fremmed-

sprog. I 2007 lå tallet på 33 procent. 

FÆRRE SØGER IND



Dilemmaerne står i kø, når det gælder de 

nye muligheder, som udviklingen i DNA-

teknologien har ført med sig. Omvendt er 

der også masser af perspektiver i forhold 

til blandt andet den såkaldte personlige 

medicin, som kan skræddersys til lige net-

op ens egen DNA-profil.

Derfor er der også bred enighed om, at 

personlig medicin er et forskningsområ-

de, som man både kan og skal investere 

i herhjemme, ligesom man også gør det 

i udlandet. Til gengæld er der ikke enig-

hed om, hvordan rammerne skal være, 

og det har sat gang i debatten, senest i 

forbindelse med at regeringen har haft 

lovforslaget om det nye Nationalt Genom 

Center i høring. Centeret vil samle dan-

skernes DNA som led i regeringens og 

Danske Regioners strategi for personlig 

medicin, som skal medvirke til, at patien-

ter kan få mere effektiv behandling med 

færre bivirkninger. 

Det lyder godt, men organisationer 

som IT-Politisk Forening og Institut for 

Menneskerettigheder er bekymrede for 

vores privatliv og datasikkerhed, mens 

sundhedsminister Ellen Trane Nørby om-

vendt mener, at lovforslaget er en stor 

forbedring, i forhold til hvordan genom-

data behandles i dag.

“Der er lagt op til, at der selvfølgelig 

kan foregå forskning, fordi det er i patien-

ternes interesse, men det skal foregå på 

en ordentlig måde. Med det her lovfor-

slag sikrer vi, at der kommer ordentlige 

forhold”, mener hun ifølge dr.dk.

Træk vejret

Thomas Birk Kristiansen, der er formand 

for Patientdataforeningen, praktiseren-

de læge og tidligere har arbejdet med 

lægemiddelafprøvning, er en af dem, der 

sagtens kan se potentiale i området, men 

som samtidig er meget skeptisk over for 

den model, der er lagt op til i regeringens 

lovforslag.

“Det er rigtigt at forske i personlig me-

dicin, og selvfølgelig skal man lave en 

genombank, men man skal lige trække 

vejret og tænke sig om, siger han.

Et af de grundlæggende problemer er 

ifølge Thomas Birk Kristiansen, at det 

ikke er særlig konkret, hvad man egentlig 

mener med begrebet “personlig medicin”, 

eller hvad idéen er med at centralisere 

oplysninger om befolkningens DNA.

“Når man har så stort et indgreb i pri-

vatlivets fred, som man har i lovforsla-

get, skal den gavn, man får, også være 

meget stor. Når man ikke har noget kon-

kret at forholde sig til, kan man ikke vur-

dere, om overgrebet er proportionalt. I 

virkeligheden vil man heller ikke kunne 

samtykke til at deltage i dette her, for 

man ved ikke, hvad man siger ja til”.

Netop spørgsmålet om samtykke er et 

andet væsentligt problem, mener Thomas 

Birk Kristiansen.

 “Hvis man ikke ønsker, at ens DNA-da-

ta skal lægges ind i en central database, 

skal man selvfølgelig have lov til at sige 

fra, inden de bliver lagt derind. Hvis lov-

forslaget forbliver uforandret, har man 

faktisk ingen mulighed for at sige fra, 

som det ser ud nu. Hvis man får sit DNA 

sekventeret i behandlingsøjemed, vil der 

blive lagt en kopi i det Nationalt Genom 

Center. Loven giver mulighed for siden-

hen at spærre for anvendelsen, men man 

skal huske på, at det jo er en juridisk blo-

kade. Der er intet til hinder for, at et frem-

tidigt Folketing kan træffe en beslutning, 

som hæver blokaden. I Danmark har vi 

en uskik med, at vi laver registre, som har 

ét formål, men når man først har nogle 

data, synes man, at de kan være rare at 

bruge til nogle andre ting, og så udvider 

man formålet. Med den historie skal man 

i hvert fald være en lille smule skeptisk 

over for den form for kontrol”.

Privatliv er ikke den eneste interesse

På Aalborg Universitet er professor Tho-

mas Ploug, der blandt andet forsker i me-

dicinsk etik og it-etik, også bekymret over, 

at man opererer med et såkaldt formodet 

Hvem skal 
bestemme over  
vores DNA?
Forskning i personlig medicin, der baseres på vores DNA, er i vækst og kan 
potentielt hjælpe masser af syge mennesker og skabe vækst og arbejdspladser 
for blandt andre cand.scient.er. Men som debatten om Nationalt Genom Center 
viser, er der også flere dilemmaer.

af Benedikte Ballund · magisterbladet@dm.dk
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samtykke, ikke mindst fordi meget forsk-

ning og udvikling foregår i privat regi el-

ler i offentligt-private samarbejder. Han 

vil derfor hellere have, at man sørger for, 

at man laver en model, hvor man kan til-

kendegive, at man i visse sammenhænge 

vil spørges, inden ens data bliver brugt. 

Det formodede samtykke kan man så 

bruge, hvis folk trods gentagne opfor-

dringer til at tage stilling til, om de  

vil spørges, ikke reagerer.  

 

“Når der er en kommerciel driver bag 

forskningen, er den almindelige  

borger mere bekymret. Det skærper den 

problematik, der er omkring, at man vil 

indsamle data uden samtykke. Jeg har 

selv lavet undersøgelser om sekundær 

brug af data – altså brug til forskning i 

stedet for behandling – som viser, at folk 

oftere vil spørges om samtykke, når det 

kommer til kommerciel forskning. 

Og borgernes interesser er bredere 

end beskyttelsen af privatlivet og de  

meget personlige oplysninger, som 

DNA’et rummer”, pointerer han.  

 

 

 

“Jeg kan godt være bekymret for, om data 

for eksempel bliver krypteret, men det er 

kun én bekymring. Jeg har også en inte-

resse i, hvilke metoder man bruger, hvad 

det dybere formål er, eller om det er en 

type af præparat, som jeg synes, at vi skal 

bruge forskningsmidler på”.

Praktiske problemer

Der er dog også fortalere for den model, 

som lovforslaget lægger op til, blandt an-

det foreningen Danske Patienter, der er 

paraplyorganisation for patient- og  

pårørendeforeninger. 

“I fremtiden får vi flere og flere af den-

ne type registerdata, som kan bruges til 

at lave forskning og udvikling i det dan-
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ske sundhedsvæsen. Derfor vil meget af 

den forskning og udvikling, der skal la-

ves, også i forhold til personlig medicin, 

være registerbaseret og kræve oplysnin-

ger fra mange tusind personer. Hvis vi vil 

have forskning i Danmark, hvor vi bruger 

de data, der har et kæmpe potentiale i 

forhold til forskning i ny medicin, per-

sonlig medicin og kvalitetsudvikling i det 

hele taget, giver det altså ikke mening, at 

vi hver gang skal spørge borgerne om lov. 

Sådan er det heller ikke i dag, når vi ta-

ler om almindelig registerforskning. Hver 

eneste danskers sundhedsdata bliver 

brugt 400 gange, og det ville give nogle 

store praktiske problemer, hvis vi skulle 

spørge om lov”, siger direktør Morten 

Freil og peger på, at det også er et pro-

blem, hvordan man skal få en god  

 

 

 

 

og grundig dialog om fordele og ulemper.

“Vi frygter, at nogle borgere som ud-

gangspunkt vil sige nej for en sikkerheds 

skyld eller ikke kan over skue at tage stil-

ling til fordele og ulemper”.  

Til gengæld vil Danske Patienter i fremti-

den gerne have, at samfundsnytte i frem-

tiden også bliver et hensyn, når man skal 

afgøre, om data kan udleveres til forsk-

ningsprojekter. 

“Vi har et videnskabsetisk komitésy-

stem og nogle rammer fra Datatilsynet, 

som man skal overholde. Vores anbefa-

ling er, at man udvider det videnskabse-

tiske komitésystem til også at tage hen-

syn til, hvem man udleverer data til, og 

hvilken samfundsnytte det har. Det burde 

man allerede gøre i dag, men det bliver 

endnu mere påtrængende, jo mere føl-

somme data bliver”.   

“Det er rigtigt at forske 
i personlig medicin, og 

selvfølgelig skal man la-
ve en genombank, men 

man skal lige trække 
vejret og tænke sig om”.

Thomas Birk Kristiansen,  
formand for Patientdataforeningen.
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Fordelene ved en solid uddannelse inden for sprogfagene frem-

går tydeligt af dette nummers bidragsydere, der alle gennem 

mange år har fulgt nedturen for sprogfagene. Denne nedtur er 

en del af den generelle nedvurdering af de humanistiske fag, 

der af mange magthavere anses for irrelevante for det moder-

ne samfund. Undertegnede har gang på gang fået betegnet sin 

uddannelse som hobbystudier og ikke en kompetencegivende 

uddannelse, hovedsageligt af folk, der samtidig var stolte af 

aldrig at have læst en bog, de ikke var tvunget til, og som kun 

havde foragt tilovers for franskstudier, som antages at have 

noget med chicklit, mad, mode og snobberi at gøre. Hvis det 

var sandt, ville det ganske rigtigt have været svært at komme 

ind på arbejdsmarkedet. Jeg traf i DM for nylig et medlem, der 

havde en særdeles solid eksamen i fransk og tysk, men som i de 

senere år havde fortiet, at hun var cand.mag. i disse to fag, og 

gået tilbage til at bruge sin første uddannelse som kontoras-

sistent. Det havde omgående skaffet hende i job igen. Jeg har 

truffet en med en kandidatgrad i kinesisk, der ikke kunne finde 

job. Den systematiske hetz har båret frugt. Vi må derfor kaste 

os ind i kampen mod myterne og stereotyperne. Uddannelses-

institutionerne må på deres side være meget mere bevidste 

om, hvordan de markedsfører sproguddannelserne. Men at der 

er tale om brødløse studier, som ingen plads har i fremtidens 

samfund, modsiges af arbejdsløshedstallene. DM står til hver 

en tid til rådighed med de korrekte tal.

En af de indvendinger, man hyppigst møder, er, at om et 

par år vil it helt have overflødiggjort sprogkundskaber. Ma-

skinoversættelser er ganske rigtigt blevet bedre, men de er kun 

et godt hjælpemiddel for dem, der i forvejen besidder meget 

store sprogkundskaber, og som ser både den sproglige og den 

kulturelle kontekst med det samme. Arbejdsmarkedet efter-

spørger folk med lynhurtig reaktionsevne, selvtillid og handle-

kraft. Lynhurtig reaktion i en interkulturel kontekst opnås kun, 

hvis man har et stort lager af paratviden. Men den intuitive til-

gang trumfer i øjeblikket den grundige viden. Visse argumente-

rer for, at der ikke er brug for fordybelse i fremtidens samfund, 

da dette er “imod netværkssamfundets logik og dynamik”. 

Hvad denne logik så konkret går ud på, står hen i tågerne. (Sø-

ren Schultz Hansen i Politiken d. 22-10-17 under overskriften 

“Har vores børn overhovedet brug for fordybelse?”)

Et andet tema, vi løbende følger op på, er big data. I dette 

nummer finder I en ny vinkel, som vi alle må tage stilling til.   
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Hvem vil investere i en uddannelse,  
der er brødløs, som man hele tiden skal 
stå til ansvar for, og som derfor kan  
gøre familiefødselsdage til en prøvelse 
for især studerende i sprogfag

L E D E R    af Eva Trein Nielsen, medlem af DM Privat og Selvstændiges bestyrelse og cand.mag. i historie og fransk

Vi vil gerne invitere dig …
Men har vi dine kontaktoplysninger? 
Vi udsender nyhedsbreve, inviterer til arrangementer og holder jer opdaterede med, hvad der foregår i huset. 
Men det kan vi kun gøre, hvis vi har din nyeste mailadresse – den, du rent faktisk tjekker!

Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater selv dine oplysninger og opdater 
dine kontaktoplysninger. Så lover vi, at du også får nyheden eller invitationen næste gang.

Vi glæder os til at kommunikere med dig!

Landsklubben for selvstændige & freelancere dm.dk
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