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Indhold:

• Hvad er andetsprogsindlærerens formål med
immigrationen og andetsprogstilegnelsen?

• Et tilbageblik på Gardner og Lambert

• De væsentligste forskelle på
fremmedsprogsindlærere og andetsprogsindlærere

• Nortons begreb investment

• Mine informanter



 Informant A Informant B Informant C Informant D 

Nationalitet Pakistan USA Ungarn Japan 

Uddannelse Læge Geolog Økonom Diætist 

Alder (år) 25 25 38 35 

Tid i DK (år) 1 1 3.5 10 

Niveau DU3, MO3 DU3, MO3 DU3, PD3 

bestået 

DU3, studieprøven 

bestået 
 

Masterprojektets informanter:



Gardner og Lamberts nøglebegreber
• Integrativ orientering
        – målet er at blive en del af målsprogssamfundet

• Instrumental orientering
– målsproget ses som et redskab til fx at få et job 

• Gardner og Lamberts konklusion:
– Indlærere med en instrumental tilgang er ikke lige

så motiverede som indlærere med en integrativ
tilgang

(Gardner og Lambert 1972)



To typer indlærere

• Fremmedsprogsindlærer
– Tilegner sig målsproget på fx et universitet i

sit hjemland

• Andetsprogsindlærer
– Bosætter sig i et andet land og tilegner sig

målsproget der
(Gimpel 1982)



Gardner og Lamberts nøglebegreber
• Integrativ orientering
        – målet er at blive en del af målsprogssamfundet

• Instrumental orientering
– målsproget ses som et redskab til fx at få et job 

• Gardner og Lamberts konklusion:
– Indlærere med en instrumental tilgang er ikke lige så motiverede

som indlærere med en integrativ tilgang

• Konsekvens:
– Motivationen placeres i indlæreren
– Indlæreren kan karakteriseres som værende

motiveret/ikke motiveret

(Gardner og Lambert 1972)



Nortons kritik

• Tidligere motivationsteorier medtænker ikke,
at andetsprogstilegnelsen sker i en kontekst

• Fremfor at måle kvantitativt hvor motiveret en
andetsprogsindlærer er, er det vigtigere at se
på formålet med immigrationen og
sprogtilegnelsen



Hvorfor dansk og Danmark?

– Ingen af de fire informanter havde nogen specifik interesse i
Danmark eller dansk

– De var kommet til Danmark pga. job, uddannelse eller ægteskab

– Målsproget følger med som en konsekvens af et livsvalg



To typer indlærere

• Fremmedsprogsindlæreren vælger sproget af
interesse

• For andetsprogsindlæreren bliver
målsprogstilegnelsen en nødvendig
investering for at kunne få job, uddannelse og
være en del af samfundet



Identitet og sprog

• Andetsprogstilegnelsen spiller en stor rolle for
konstruktionen af identitet, idet det er med sproget, vi
udtrykker vores identitet
(Norton 2000)

• Sproget er holdningsdannende. Vi vurderer alle hinanden
i løbet af få sekunder ud fra måden, vi taler på 
(Kirilova 2006: 8)

• Vi bruger sproget til at forhandle og konstruere diverse
aspekter af vores identitet

   (Blommaert 2005: 205)



 Forskellige krav

• Fremmedsprogsindlærer
– Måske krav om fremmøde og høje karakterer?
– Identiteten sættes ikke under pres

• Andetsprogsindlærer
– Skal beherske målsproget på modersmålniveau,

eftersom indlæreren på sigt forventes at kunne
deltage i samfundet på lige fod med
målsprogstalere

– Andetsprogstilegnelsen er en betingelse for at få et
job og blive inkluderet i samfundet

– Identiteten sættes i høj grad under pres



Nortons begreb investment

– nedtoner det lystbetonede ved
andetsprogstilegnelsen

– fremhæver, at andetsprogstilegnelsen ikke er
et valg men en nødvendighed, hvis identiteten
skal generobres, og hvis
andetsprogsindlæreren vil have adgang til
bestemte positioner i samfundet som fx job og
uddannelse

(Norton 1995)



Paradigmeskifte

Andetsprogstilegnelse

Identitet Motivation

Kontekst: Klasseværelset og samfundet



Informanternes motivation

• A siger, at hun ikke kan overleve uden målsproget

• B er parat til at gå igennem tilegnelsesprocessen igen,
hvis hun bliver udstationeret et nyt sted

• C har allerede været igennem en integrationsproces i
Tyskland og ved af erfaring, at tilegnelse af målsproget
er vigtigt

• D siger: “Hvis jeg ikke ku’ sproget, så var der jo meget
færre muligheder for mig.”



Fællestræk

• Alle fire har en meget klar erkendelse af, hvilke
døre det vil åbne, hvis de kan tale dansk

• Andetsprogstilegnelsen ses som en nødvendig
investering i egne fremtidsmuligheder



Identiteten udfordres
“Det var virkelig svært for mig og ligesom huske hvem
jeg var / hvordan jeg var i Japan: Folk forstod ikke rigtig,
hvor jeg kom fra (...) alle de små oplysninger / det er
sådan noget med hvor jeg har boet og hvilken familie jeg
kom fra, og hvad slags japansk jeg taler, og hvilken
uddannelse jeg tog og sådan nogle ting. Det giver jo
sådan hele billeder af mig i Japan, mens det betyder
bare intet end: jeg er bare japaner og jeg kommer fra
Japan – i Danmark. Så det var meget frustrerende eller
nogle gange / det er også befordrende et eller andet
sted. Men på lang sigt (...) efter de første tre måneder så
var det jo ikke sjovt længere, fordi så bli’r jeg sådan
pludselig meget usikker, tror jeg / om jeg ka’ bygge noget
nyt og godt op igen i Danmark.”

(Informant D)



Mangelfuldt dansk

“Jeg blev skuffet, at jeg ka’ ikke udtrykke mig på den
måde som jeg vil (...) Jeg som var altid et midtpunkt af et
selskab (...) jeg ka’ godt li’ at ha’ nogle jokes / så lige
pludselig var jeg hér en/ som har haft status som
kæreste / og kun taler som en 5-årig / og ku’ ikke rigtig
følge med, når folk har haft en samtale (...) så det var
faktisk svært”

(Informant C)



På falderebet...

• Nortons begreb investment formåede at nuancere mit syn på
motivation i forbindelse med andetsprogstilegnelse, fordi det
fremstiller motivation mere komplekst end bare som lyst til at
tilegne sig noget

• De empiriske data i mit masterprojekt understøtter
sammenkædningen af motivation, identitet og
andetsprogstilegnelse

• Investment kan bruges i andre sammenhænge...


