KONFERENCE:
Sprogpolitik og sprogbrug på
flersprogede arbejdspladser

Side 1

Om konferencen

3

Deltagende arbejdspladser

4

Oplæg: Sprogpolitik og sprogideologier på flersprogede arbejdspladser

5

Udfordringer på flersprogede arbejdspladser

6

Sprogideologier

7

Er sprogpolitik en løsning?

8

Oplæg: Overvejelser om didaktisk grundlag for sprogindlæring af hørende medarbejdere

10

Tegnsprogsundervisningens historie

11

Sådan arbejder CFD med tegnsprog

11

Nye tiltag løfter niveauet for tegnsprogsundervisning

11

Debat: Det mener deltagerne

14

Idéer og forestillinger om sprog på jeres arbejdspladser?

15

Modsatrettede sprogforestillinger blandt medarbejdere?

17

Hvordan påvirker ideer og forestillinger den formelle /uformelle sprogpolitik på arbejdspladsen? 18
Hvad kendetegner en god sprogpolitik og hvordan sikrer arbejdspladsen at den efterleves?
Oplæg: Bevarelse og udvikling af dansk tegnsprog - hvis ansvar er det?

19
20

Hvordan afgrænser man tegnsprog?

21

Hvilke vilkår skal et sprog have for at blomstre?

22

Oplæg: Systematisk arbejde med sprogudvikling og sprogholdninger

24

Tegnsprog som et fælles sprog

25

Magnhilds eksperiment: En uge uden lyd

26

Sådan kan din arbejdsplads arbejde med tegnsprog

26

Debat: Det mener deltagerne

29

Kan din arbejdsplads være en arena som bidrager til bevarelse og udvikling af dansk/norsk
tegnsprog?

30

Hvilke tiltag har din arbejdsplads taget for at skabe et flersprogligt miljø med gode deltagervilkår for
alle?
31
Hvilke tiltag har I ikke i dag, men som I ønsker at komme i gang med? Og hvordan vil I komme i
gang?

32

Paneldebat

33

Efterord

36

Side 2

Om konferencen
Konferencen “Sprogpolitik og sprogbrug på flersprogede arbejdspladser” blev afviklet den 1. juni 2022.
Konferencen var målrettet skandinaviske flersproglige arbejdspladser hvor døve, hørehæmmede og
hørende ansatte arbejder til gavn for døve og hørehæmmede borgere.
Målet med konferencen og denne rapport er at få fremhævet og dokumenteret relevante teoretiske
begreber og gode praksiserfaringer omkring sprogpolitikker og sprogbrug på flersproglige
arbejdspladser.
Rapporten er en opsummering af vigtige pointer fra konferencen, som foregik i en vekselvirkning
mellem oplæg og debat. Denne struktur går igen i rapporten, som derfor skiftevis præsenterer oplæg
og gruppedebatter. Til sidst i rapporten kan du finde et resumé af den afsluttende paneldebat samt et
efterord fra konferencens tovholdere.

Arrangører:
Henriette Bisgaard, Styrkeriget.dk
Anne Marie Nielsen, AMN Kommunikation
Rapport 10.august 2022:
Mette Bertelsen, MetteBertelsen.dk
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Deltagende arbejdspladser
● Plejecenter Ulleruphus
● Center for Høretab
● CFD
● Tolkeværket
● Kastanjehusene
● Tegnsprogstolk- og skrivetolkeuddannelsen
● Ordbog over Dansk Tegnsprog
● T-Smile Syd
● SPK/Langelinieskolen
● Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
● DDL
● KompetenceCenter for Døve og Døvblinde
● NBSPH
● Tegnstuen
● T-Smile Øst
● Blæksprutten CH
● Døvefilm
● Foreningen Danske DøvBlinde
● Området for Kommunikation og Specialpædagogik
● Signo Kompetancesenter
● Signo Vivi
● Signo Conrad Svendsens Senter
● Castberggaard Højskole
● Århus Døveforening
● Materialecentret
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Oplæg: Sprogpolitik og sprogideologier på
flersprogede arbejdspladser
Om oplægsholderne

Dorte Lønsmann
Lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Forsker i
sprogpolitik og inklusion på internationale flersprogede arbejdspladser.

Kamilla Kraft
Adjunkt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Forsker i
sprog og arbejder med særligt fokus på sprogideologi og flersprogede arbejdspladser.
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Kamilla og Dorte fortæller i deres oplæg om erfaringer fra deres forskning, som beskæftiger sig med
problemstillinger omkring inklusion og eksklusion på flersprogede arbejdspladser.
Flersprogede arbejdspladser defineres som virksomheder med danske ansatte, hvor
virksomhedssproget er engelsk OG/ELLER arbejdspladser med kulturel og sproglig diversitet.
Oplægsholderne har ikke arbejdet med flersproglighed omkring tegnsprog og lydsprog.

Udfordringer på flersprogede arbejdspladser
Problemer med forståelse og kommunikation på flersprogede arbejdspladser er noget, der fremhæves,
ikke mindst af ledelsen.
Effektivitet, ekstraarbejde og sikkerhed påvirkes af sproget
Tre temaer, der ofte ses beskrevet som udfordrende på flersproglige arbejdspladser er effektivitet,
ekstraarbejde og sikkerhed.
Holder medarbejdere op med at læse information på et sprog, de ikke føler sig sikre i, eller misforstår
de instruktioner - nedsætter det effektiviteten.
For at kompensere for det ser vi mange eksempler på, at ansatte og ledere får et stort ekstraarbejde
med enten selv at blive bedre til et bestemt sprog, eller med at finde på alternative
kommunikationsstrategier med et minimum af sprog.
Endelig er sikkerhed en udfordring, der har fået megen opmærksomhed. Det er en god ting, at sprog
og kommunikation bliver taget seriøst i forhold til sikkerhed, og det er vigtigt, at det ikke bliver et
individuelt anliggende.
Social sammenhæng og inklusion
Selv på arbejdspladser med høj grad af opmærksomhed på sprog og inklusion, kan der forekomme
utilsigtet eksklusion. Sandsynligheden for eksklusion er dog større på arbejdspladser, hvor der ikke er
opmærksomhed på sammenhængen mellem sprog og inklusion.
Eksklusionen kan både komme nedefra, fx fra medarbejderne, der vælger at spise frokost sammen i
deres sproggrupper eller fra oven, altså fra ledelsen, som bevidst eller ubevidst kan virke
ekskluderende i deres beslutninger eller i kommunikationen med medarbejderne.
Tendensen til at gruppere sig efter sprog kan også få konsekvenser for vidensdelingen på
arbejdspladserne. Det er ofte i de uformelle interaktioner (ved kaffemaskinen eller på vej ud fra
mødet), at man får at vide, hvad der rører sig på arbejdspladsen. Den vidensdeling går tabt når man
ikke deler samme sprog.
Sprogholdninger - Status og identitet
Udfordringerne ved en flersproget arbejdsplads handler ikke kun om at kunne forstå hinanden og dele
viden. Sprog og sprogbrug er tæt forbundet med status og identitet, og det bliver måske ekstra tydeligt
på flersprogede og multimodale arbejdspladser.
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Visse sprog eller måder at tale på, har mere prestige i forhold til andre, og det er de ansatte, der kan
det “fineste” sprog, der dominerer - selvom de ikke nødvendigvis har de bedste løsninger.
Megen forskning viser, at den måde, vi kommunikerer på, har indflydelse på, hvordan vi bliver opfattet.
Fx viser studier af sprogholdninger til danske dialekter, at når man taler med fynsk dialekt, bliver man
opfattet som rigtig rar, men nok ikke særlig intelligent.
Sådanne holdninger har sociale konsekvenser, ikke mindst på arbejdspladsen.
Sprogholdninger påvirker altså hierarkiet fx når der skal fordeles ressourcer og tages beslutninger.
Sprogholdninger ligger også implicit bag beslutninger om, hvilke sprog der skal bruges hvornår, hvem
der skal betale for sprogkurser og hvor meget tid der afsættes til sprogkurser.
Afmagt og ulighed
Flersprogede arbejdspladser udfordres altså på mange parametre og alle sproggrupper kan i større
eller mindre grad opleve afmagt eller ulighed.
Fx kan det være svært for medarbejdere, i arbejdssammenhæng at bruge et fremmedsprog, eller et
sprog de er i gang med at lære, fordi de er bange for, at det vil påvirke andres opfattelse af dem og
deres faglighed. Andre har måske ikke de sprogkompetencer, der giver status på arbejdspladsen og er
derfor tilbageholdende med at holde oplæg eller deltage i diskussioner. Dermed mistes deres mulighed
for at sætte egne kompetencer i spil.
Hvem har ansvaret?
Ansvaret for at lære arbejdspladsens sprog placeres ofte individuelt hos den enkelte medarbejder. Og
det ikke uden omkostninger. Det kan give udfordringer, selv på arbejdspladser, der gerne vil investere i
deres medarbejderes sproglige kompetencer.
"Når der er travlt i forvejen, og jeg så skal være væk i et par timer for at lære sproget, det stresser.”
En anden vigtig pointe i denne sammenhæng er at ledelsen må have forståelse for, og være
undersøgende på, hvilke sprogbehov medarbejderne reelt har ift. at kunne udføre deres arbejde.

Sprogideologier
Sprogideologier er forestillinger om sprog. En bestemt idé om hvor man taler hvilket sprog og hvilket
sprog der bør bruges i hvilke situationer.
Sprogideologier er præget af ideer om sprogs karaktertræk, og om hvad sprog er.
Disse tilgodeser oftest bestemte sprogbrugere og der findes typisk mange modsatrettede
sprogideologier på en flersproglig arbejdsplads. Disse ideologier er vigtige at undersøge.
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Eksempler på sprogideologier
●

"X-sprog er ikke et rigtigt sprog”.

●

"I Danmark taler vi dansk".

●

"Det er ikke passende at bruge X-sprog på en arbejdsplads".

●

"Det er inkluderende at bruge engelsk, for det kan alle".

●

"I vores kultur taler vi X-sprog, så må de nye indordne sig”.

●

”Det er nemmere hvis det hele foregår på engelsk”.

Er sprogpolitik en løsning?
Mange arbejdspladser vælger at indføre en officiel sprogpolitik for at løse eventuelle sproglige
udfordringer. Men er sprogpolitik løsningen – og i så fald, hvordan?
Hvis en officiel politik indføres af ledelsen, skal ledelsen være opmærksom på, om sprogpolitikken i
realiteten er mulig, og om den opfylder medarbejdernes egentlige sprogbehov. Forskellige grupper af
medarbejdere kan sagtens have forskellige modsatrettede behov.
Italesættes der ikke en officiel sprogpolitik, opstår der typisk en uformel, fra neden-politik, der ikke
nødvendigvis er demokratisk – den er blot et udtryk for majoritetgruppens præferencer.
Det handler altså om at igangsætte en demokratisk proces, hvor alle kan deltage – men hvordan gør
man det, og hvad er udfordringerne? Det må alle arbejdspladser spørge sig selv om.

Sprogpolitik
●

Sprogpolitik er regler eller guidelines for sprogbrug.

●

De defineres af ideologier og praksis, altså hvad vi tænker om sprog og gør med
sprog.

●

Sprogpolitikker kan skabes fra oven, fx en ledelse, men kan også skabes fra neden,
fx gennem den dominerende praksis i gruppen.

●

En politik behøver ikke være formel, og en formel politik behøver ikke have effekt.
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En god sprogpolitik kræver
●

Processen skal styres, og alle skal inddrages.

●

Forståelse for sproglige behov ifm alle arbejdsopgaver på arbejdspladsen.

●

Organisering ift. den flermodale virkelighed på arbejdspladsen – ikke ift.
forudfattede ideer om, hvilke sprog der er ‘rigtige’ eller ‘nyttige’.

●

Alle skal uddannes i sprogbevidsthed for at undgå forudfattede ideer.

●

Erkendelse af at forandringsprocesser tager tid.

●

Alle arbejdsopgaver skal gennemgås.

●

Politikken skal ikke være et skuffedokument men bruges af alle.

●

Bevidsthed om og accept af at arbejdet aldrig slutter.

3 vigtige pointer
●

Sprog (på arbejdspladsen) hænger sammen med forståelse, social inklusion og
identitet.

●

Det er nødvendigt at tænke strukturer, ressourcer og hierarki, når man snakker
sprogpolitik.

●

Vi har alle sammen ideologier/forestillinger om sprog, som påvirker, hvordan vi
opfatter hinanden og vores sprogbrug.

3 tips til din arbejdsplads
●

Tal sammen om sprogpolitik og sprogbrug. Det må ikke være et tabu.

●

Vær åben for flersproglige praksisser og hjælp hinanden med at indgå i det
flersproglige fællesskab på arbejdspladsen.

●

Husk at arbejdet med at skabe en god sprogpolitik aldrig er færdigt.
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Oplæg: Overvejelser om didaktisk grundlag
for sprogindlæring af hørende
medarbejdere
Om oplægsholderne

Kim Kanstrup Kjeldsen
Projektansvarlig og tegnsprogskonsulent hos CFD.

Kristin Martinsen
Tegnsprogskonsulent hos CFD.
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CFD har som to-sproget arbejdsplads sin egen sprogpolitik. De to vigtigste fokuspunkter er, at ansatte
skal kunne kommunikere med hinanden og med borgerne på tegnsprog, og at alle medarbejdere skal
have gode muligheder for at lære tegnsprog.
Derfor har CFD deres egen tegnsprogsuddannelse, målrettet hørende, der skal lære tegnsprog som
fremmedsprog. Uddannelsen er primært for CFD’s egne medarbejdere, og tages sideløbende med
deres almindelige arbejde. Også eksterne kursister kan købe sig ind på uddannelsen.

Tegnsprogsundervisningens historie
CFD’s tegnsprogsundervisning startede tilbage i 1970’erne, hvor medarbejderne underviste hinanden i
tegnsprog. Sidenhen blev medarbejdere sendt på tegnsprogskursus hos KC, hvor tolkeuddannelsen så
dagens lys i 1986. Efter 2008 valgte CFD selv at stå for tegnsprogsundervisningen, men med omtrent
samme struktur, program, form og metode som man anvendte hos KC, bortset fra CFD’s
tegnsprogsuddannelse IKKE har fokus på tolkning, men på kommunikation mellem mennesker.

Sådan arbejder CFD med tegnsprog
Tegnsprogsuddannelsen består af 12 niveauer af hver én uges varighed (29 lektioner). Hvert niveau har
sit eget læringsmål hvor de første fire niveauer handler om at “sprogbade” deltagerne, så de får et godt
sprogligt fundament. Man arbejder i undervisningen meget med hverdagsnære emner og aktuelle
emner. Derudover går man i dybden med kommunikationsstrategier, sproglig tilpasning, grammatiske
tegnsprogselementer, forståelse for variation og forskellige sprogstile.
Det er vigtigt, at kursisterne også får indblik i døves kultur, da sprog og kultur er to forbundne
størrelser. CFD er ikke kun er en tosproget arbejdsplads, men også en tokulturel arbejdsplads.
TUS - Tegnsprogsudviklingssamtalen
På hvert andet niveau tilbydes kursisterne tilbudt en såkaldt TUS (tegnsprogsudviklingssamtale). Dette
er en individuel vejledning og rådgivning, hvor der lægges planer for kursistens tegnsprogsudvikling.
I undervisningen benytter CFDs døve undervisere tegnsprogstolk på de første niveauer, men allerede
fra fra niveau 2 skrues der ned for tolkningen og på niveau 4 forventes kursisterne at kunne klare sig
uden tolk. Undervisernes erfaring er, at der ligger et stort sprogligt potentiale i at kommunikere uden
tolk, og kursisternes udvikling går stærkt på den måde.

Nye tiltag løfter niveauet for tegnsprogsundervisning
I løbet af de seneste par år har CFD haft fokus på, at få tegnsprogsundervisningen grundigt beskrevet i
et hæfte, der på sigt kan rekvireres fysisk og digitalt.
Beskrivelsen er vigtig, fordi man har erfaret, at en stor del af indholdet på de forskellige
tegnsprogskurser rundt om i Danmark, har været bundet op på enkelte undervisere og deri ligger en
tavs viden, som nemt kan forsvinde.
CFD er også i fuld gang med at få uddannelsen certificeret hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, der
er under uddannelses- og forskningsministeriet.
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Derudover overvejer CFD at implementere CEFR (The Common European Framework of Reference for
Languages) i tegnsprogsuddannelsen, således at der kommer et didaktisk grundlag for at
undervisningen kan måles og kvalitetssikres efter europæiske standarder.

Om CEFR
CEFR er den europæiske sprogreferenceramme. CEFR bruges til at sammenligne
sprogindlæring på tværs af de europæiske lande. Det gør det lettere at måle og
sammenligne hvor meget en deltager kan af tegnsprog som fremmedsprog.
CFD’s tegnsprogsuddannelse kan gradopbygges på samme måde som CEFR. Ved at man
opdeler i graderne A1, A2, B1, B2, C1 og op til C2. Det siges, at en færdiguddannet dansk
tegnsprogstolk efter 3,5 års uddannelse ligger på niveau B2.
CEFR er oprindeligt bygget op om lydsprog, men der er lavet en version til tegnsprog. Det
er resultatet af et europæisk samarbejde.
Læs mere:
www.kbh-sprogcenter.dk
ProSign CEFR på tegnsprog
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3 vigtige pointer
●

CFD tilbyder undervisning i dansk tegnsprog på alle niveauer. Ikke kun for egne
medarbejdere, men også for andre udefra. Hele uddannelsens 12 niveauer følger
en rød tråd, således at læringsprogressionen er stigende.

●

Tegnsprogsuddannelsen skal gøres synlig for omverdenen. Det er også vigtigt at
sikre, at uddannelsen ikke forsvinder på noget tidspunkt. Derfor skal
undervisningen beskrives grundigt i et samlet hæfte, samt på CFD’s hjemmeside i
kursuskataloget.

●

Det er med i overvejelserne omkring tegnsprogsuddannelsen, at implementere
CEFR og at få beskrevet det didaktiske grundlag. Dette for at kunne måle og
sammenligne uddannelsen med andre uddannelser og dermed sikre høj kvalitet i
undervisningen.

3 tips til din arbejdsplads
●

Døv eller hørende – giv dig lige de 5 minutter ekstra tid til at kommunikere med din
kollega.

●

Snak jævnligt om sprogpolitikken på din arbejdsplads.

●

Det gør ikke noget, du ikke er stærk i tegnsprog – brug blot din mimik og dit
kropssprog – sæt dig fri fra at forsøge korrekt. Det handler nemlig ikke om at gøre
tingene korrekt, men om at turde at kommunikere.
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Debat: Det mener deltagerne
Efter disse to oplæg fik deltagerne udleveret 4 spørgsmål, som skulle drøftes i debatgrupper. Her kan
du læse et udsnit af gruppernes forskellige overvejelser. Citaterne er taget fra gruppernes egne noter
og grupperet efter temaer.
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Idéer og forestillinger om sprog på jeres arbejdspladser?
Tegnsprog er
vores
arbejdssprog det skal bruges

Tegnsprog er et fælles
ansvar

Det handler om mod og
mindset

Kulturforståelse - et
vigtigt fokus
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Sproget påvirker
faglighed og
effektivitet

Tolkning er en
nødvendighed

Enighed om
hovedsproget

Vanskelige vilkår
for tegnsprogsmiljø og
rekruttering
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Modsatrettede sprogforestillinger blandt medarbejdere?
Modstridende
opfattelser
af højstatus sprog

Forskellige forestillinger
om tegnsprog

Uenighed om tid og
ressourcer

Forkelle i
kulturforståelsen

Ledelsen viser vejen
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Hvordan påvirker ideer og forestillinger den formelle
/uformelle sprogpolitik på arbejdspladsen?

Hvad signalerer vi til nye
medarbejdere?

Er tolken gavnlig for
sprogindlæring?

Ledelsen må aflive
uformelle
sprogpolitikker

Teknologiens betydning:
Begrænsninger og
muligheder
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Hvad kendetegner en god sprogpolitik og hvordan sikrer
arbejdspladsen at den efterleves?
Favner bredt og kan
omsættes i praksis

Er tydelig omkring
valg af sprogkoder

Sætter fokus på de
positive sider ved en
to-sproget arbejdsplads

Sprogpoltikken
bliver vedligeholdt
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Oplæg: Bevarelse og udvikling af dansk
tegnsprog - hvis ansvar er det?
Om oplægsholderen

Janne Boye Niemelä
Cand mag. i lingvistik. Faglig leder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk
Sprognævn. Janne beskæftiger sig med oplysning og rådgivning om dansk tegnsprog og
står for samarbejdet med relevante interessegrupper og institutioner inden for området
dansk tegnsprog.

FN’s handicapkonvention, artikel 21
Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med
handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge,
modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for
kommunikation efter eget valg som defineret i konventionens artikel 2, herunder ved:
e) at anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog.”
Artikel 2:
Sprog omfatter talesprog og tegnsprog, men også andre former for nonverbalt sprog.
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Alle arbejdspladser kan stille sig selv dette spørgsmål:
Kan din arbejdsplads være en arena, hvor der bidrages til bevarelse og udvikling af dansk/norsk
tegnsprog?
Som man kan se i FN’s konvention for mennesker med handicap, har personer med handicap ret til at
anvende tegnsprog. Hvis man skal anvende sproget, skal sproget også fremmes.
Men hvad er tegnsprog, og hvordan afgrænser man egentlig det?

Hvordan afgrænser man tegnsprog?
På nedenstående billede ses et kontinuum mellem to nationale sprog i Danmark: Dansk tegnsprog til
venstre og dansk lydsprog til højre.
Og bemærk brugen af ordet “lydsprog” og ikke “talesprog”. Det skyldes at man sagtens kan tale på
begge sprog.

Man kan placere alle mulige afskygninger af tegnsprog forskellige steder på denne skala - f.eks
babytegn, tegn til tale og tegnstøttet kommunikation. På samme måde som dansk lydsprog låner af
engelsk lydsprog, kan dansk tegnsprog også være mere eller mindre påvirket af dansk lydsprog. Derfor
er det svært at afgrænse hvad tegnsprog er.
I 2015 blev Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn (ADT) oprettet. Her tænkte man en
del over hvor på skalaen ADT skulle lægge sit fokus.
Efter at have afholdt et seminar blev der enighed om, at ADT’s fokus ligger på dansk tegnsprog til
venstre på kontinuumet, og at afdelingens hovedopgave er at rådgive og informere om netop dette
sprog. ADT er i deres arbejde bevidste om, at der skal være respekt for, og balance i, både at se på
dansk tegnsprogs historie fra begyndelsen af 1800-tallet, og en hensyntagen til hvordan dansk
tegnsprog udvikler sig netop i disse år.
Afdelingen dækker altså ikke babytegn, tegn til tale, dansk med tegnstøtte og tegnstøttet
kommunikation (TSK).
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Hvilke vilkår skal et sprog have for at blomstre?
Norge er gået et skridt videre i forhold til hvad der står i FN’s handicapkonvention. Sprogloven blev
vedtaget den 1. januar 2021. Heri står en del om norsk tegnsprog, og den norske regering har, som
kommentar forud for vedtagelse af sprogloven skrevet således:
Uddrag fra den norske regerings betænkning ift. sprogloven
«Det er derfor viktig å syte for at teiknspråklege får møte og bruke språket sitt på så mange arenaer som råd.
Særleg viktig er det å skape teiknspråklege arenaer der det ikkje blir bruka teiknspråktolk, men der all
kommunikasjon skjer på teiknspråk. Dette vil føre til at norsk teiknspråk verkeleg blir fremja, og bidra til å
inkludere teiknspråklege på deira eigne premissar. Ei utfordring i denne samanhengen er at teiknspråklege
bur spreidd ut over heile landet. Det må derfor vere eit mål at det skal finnast sterke teiknspråkarenaer i alle
regionane i landet.»
(Prop. 108 L 2019–2020 Lov om språk (språklova), s.76)
Det er interessant, at den norske regering benytter ordet “arena”.
Slår man ordet op i den danske ordbog er ordet “arena” et sted eller et miljø, hvor der foregår noget
interessant eller vigtigt
Det er væsentligt, at et minoritetssprog bliver anvendt i større kredse, dvs. arenaer, således at sproget
på den måde kan udvikle sig og blomstre op. Lige nu har vi meget få tegnsprogsarenaer (miljøer) i
Danmark, idet døveskolerne næsten er ikke-eksisterende. Tidligere udgjorde døveskolerne og
døveforeningerne fundamentet for udviklingen af dansk tegnsprog.
Hvor finder vi tegnsprogsarenaer idag?
Sociale medier og arbejdspladser kan fungere som tegnsprogsarenaer. Men på sociale medier er
videoer på tegnsprog meget envejs-kommunikation, og afsender kan i princippet ikke vide, om
modtager forstår hvad der bliver sagt. Tovejs kommunikation er det, der giver mulighed for at holde
fast i, og udvikle sproget.
I forhold til arenaer med tegnsprog spiller arbejdspladser, hvor der er døve/hørehæmmede
tegnsprogstalende borgere og evt. døve tegnsprogstalende ansatte, derfor en vigtig rolle. Sprog
blomstrer særligt i uformelle rammer på arbejdspladserne, f.eks. I pauserne.
Alle der kan tegnsprog kan være med til at bevare sproget. En tegnsprogsarena bør være et miljø, hvor
man ikke bruger tegnsprogstolk. Tegnsprog blomstrer ikke når man bruger tolk som mellemled. Det er
en vigtig pointe.
For at vende tilbage til FN’s handicapkonvention, så kan vi spørge os selv:
Hvem er det, der reelt har ansvaret for, at dansk tegnsprog ikke blot bevares, men også udvikles?
Arbejdspladserne kan være med til at bevare og udvikle dansk tegnsprog, men de har ikke hele
ansvaret. Det bør også i høj grad være et anliggende for stat og regering at støtte op om disse arenaer.
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3 vigtige pointer
●

Det er vigtigt, at dansk tegnsprog skal bevares og udvikles, og at der er flere parter,
der understøtter sproget. Specielt fordi dansk tegnsprog er et mindretalssprog, der
skal værnes om.

●

Arbejdspladser med døve ansatte eller døve borgere kan være arenaer, der kan
bidrage til at bevare og udvikle dansk tegnsprog. Eller endnu bedre: Til at fremme
sproget. Det kan ske under både uformelle rammer som til frokost, firmafester etc.
Og under formelle rammer som f.eks. møder.

●

Brug af tegnsprogstolkning udvikler og fremmer IKKE dansk tegnsprog. Det er den
direkte kommunikation der får tegnsprog til at blomstre som sprog.
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Oplæg: Systematisk arbejde med
sprogudvikling og sprogholdninger
Om oplægsholderne

Ragna Huse
Rådgiver og tegnsprogskonsulent i Stiftelsen Signo.

Magnhild Rød Michaelsen
Universitetslærer ved OsloMet.
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Ragna og Magnhild sætter i deres oplæg fokus på, at for at kunne forstå hinanden, må vi italesætte
ligheder og forskelle. Ikke for at stigmatisere, men fordi ulige vilkår påvirker arbejdet med
sprogudvikling og sprogoldninger. Typisk på disse to-sprogede arbejdspladser er flertallet hørende og
mindretallet døve.

Tegnsprog som et fælles sprog
Det er en vigtig pointe, at flertallet (hørende) kan lære tegnsprog, samt tilegne sig viden om døves liv,
erfaringer og hvordan de tænker og føler. Omvendt kan mindretallet (døve) ikke lære at høre. De ved til
gengæld en hel del om majoritetssamfundet, idet de også er en del af det.
To-sprogede arbejdspladser, hvis arbejdssprog er tegnsprog, må drøfte og italesætte, hvad det gør ved
kommunikationen. Både for døve og hørende.
Frustrationer og udfordringer for hørende medarbejdere
At lære sprog er svært. Det vil vil kræve tålmodighed og opmuntring. Med tiden kan alle blive bedre til
tegnsprog, og slutmålet er ubesværet flydende kommunikation. Resultatet er ingen sprogbarrierer,
men det kræver meget træning at nå dertil.
Når man kommunikerer sammen på sit andet sprog vil der altid være en påvirkning i kommunikations
flow i mere eller mindre grad. Når to hørende kollegaer taler sammen på sit modersmål, kan det føles
tungt og akavet at skulle skifte til tegnsprog, når døv træder ind af døren.
Sprog er lig med følelser. Når man er vant til at udtrykke sig flydende på modersmålet kan det udfordre
ens personlige identitet ved at lære et nyt sprog, hvor man kæmper med at fange budskabet og selv
blive forstået.
Når man træder ind i “døves verden” bliver man pludselig bevidst om forskellige kulturer og egne
privilegier som hørende. Måske forsvinder nogle privilegier som man normalt har taget for givet.
Frustrationer og udfordringer for døve medarbejdere
Det er aldrig rart for modersmåltalende, at føle at ens eget sprog er vanskeligt eller skaber barrierer for
andre. At man føler, at man selv er problemet og forhindrer kommunikationen på arbejdspladsen.
Træder man som døv ind i et rum hvor to hørende kollegaer taler sammen, bliver der et afbræk i
samtalen, fordi de hørende nu skal foretage et modalitetsskifte ( fra lydsprog til tegnsprog). Følelsen af
af have afbrudt eller være til besvær er ubehagelig.
Det kræver meget tålmodighed for døve at tage godt imod, og vise hensyn til nye ansatte som ikke kan
tegnsprog. Nye medarbejdere som er usikre på tegn og formuleringer vælger ofte, formentlig fordi det
er mere trygt, at spørge deres hørende kollegaer om tegn, i stedet for at spørge døve kollegaer, og
dermed få et fint afsæt for en samtale.
Sprogudvikling fordrer at vi tør tale om følelser
Man skal turde at tale om de følelser der er på spil, og det gælder for både hørende og døve
medarbejdere. Det er det, der udvikler og skaber et godt fundament for en flersproglig arbejdsplads.
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Magnhilds eksperiment: En uge uden lyd
De privilegier man har som hørende på en to-sproget arbejdsplads, f.eks at man kan forstå alle
samtaler, fik Magnhild lyst til at udfordre. Hun var nysgerrig på hvad der ville ske, hvis hun tog
hørepropper på i en uge.
Det blev til en uges eksperiment hos Signo, hvor hun blev hørehæmmet, og fik rigtig mange
aha-oplevelser Magnhild fortæller fx:
Det faglige. Som hørende er jeg vant til faglig small talk her og der, og kan selv vælge mellem hvilke
samtaler jeg gerne vil deltage i. Det giver et højt fagligt udbytte. Med ørepropper, fik jeg kun noget ud af
samtalerne på tegnsprog.
Det sociale. Small Talk i køkkenet ved kaffemaskinen gjorde mig usikker. Hvad snakkede de andre om?
Kom jeg ind til en privat samtale eller måtte jeg godt deltage? Resultatet blev, at jeg gradvist nedtonede
den uformelle kontakt med kollegerne.
Relationen med kollegerne. Normalt har jeg en fin relation med alle. Med ørepropper på kunne jeg
mærke, at det påvirkede relationen til de af mine kolleger der ikke var så stærke i tegnsprog. Jeg valgte i
stedet at chatte via computeren, i stedet for at gå hen til dem. Det påvirkede min relation til dem. Dvs.
jeg havde mere kontakt til nogle bestemte kollegaer og mindre til andre. Det gavnede ikke
arbejdspladsen.
Det følelsesmæssige. Eksperimentet ramte mig følelsesmæssigt. Det ramte mig psykisk og ændrede
mit indtryk af min arbejdshverdag og samværet med kollegaerne. Jeg har arbejdet ca. 20 år i
døvemiljøet men dette var en ny situation for mig og jeg var ikke forberedt på mine følelser. Jeg følte
ikke samme ret til at deltage. På trods af, at jeg på forhånd havde talt med mine døve kollegaer om
disse privilleger var jeg alligevel ikke forberedt på min reaktion. Det var en stærk oplevelse, der virkelig
gjorde virkelig et indtryk på mig.

Sådan kan din arbejdsplads arbejde med tegnsprog
Tegnsprogsoplæring er vigtig i forhold til at højne tegnsprogsniveauet hos ansatte. Det er en indsats,
der kræver noget af både medarbejdere og ledere. Medarbejderne skal have afsat tid til at gå på kursus
og lederne skal sørge for vikarer.
Medarbejdere skal have mulighed for at lære - ikke kun på kursus, men også til at kunne anvende
sproget i praksis. Derfor er det vigtigt, at være bevidst om, og få hjælp til, ikke at falde tilbage til “det
man plejer”.
Derudover skal virksomheden gerne sørge for:
Enighed om niveau. På det strategiske plan bør virksomheden have en klar udmelding om, hvilket
niveau af tegnsprog der er ønskeligt på arbejdspladsen - og alle skal kende til denne målsætning. På
den måde skabes der et fælles fokus på målet.
Tegnsprogsvision. Hvis ikke virksomheden allerede har en tegnsprogsvision, kan det være en ide at
udarbejde en. Det bliver et fælles mål som alle medarbejdere og ledere kan stræbe efter.
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Kulturel kompetenceudvikling. For at opnå ligeværd og respekt for alle med flere sprog kræver det,
på alle niveauer i organisationen, viden om at være døv, om tegnsprog, om kommunikation - og
eventuelt også om audisme, hørendes privilegier og mikroaggressioner.
Løbende undersøgelser. Ved gentagende medarbejderundersøgelser kan virksomheden få en god
fornemmelse af hvad status er omkring medarbejdernes trivsel, kommunikation, sprogniveau mm.
Værdibaseret rekruttering. Virksomheden kan udarbejde en plan for, hvordan rekruttering af nye
ansatte skal foregå og hvordan stillingsopslagene udformes. Hvad lægger man vægt på, når man
rekrutterer? Tegnsprogskompetence? Faglig kompetence? Hvis to ansøgere til stillingen (en hørende og
en døv) har de samme faglige kompetencer - men den ene har bedre tegnsprogskompetencer og viden
om livet som døv - hvad er virksomhedens værdier så her?
Forventningsafstemning. Ved ansættelse af nye medarbejdere bør man præsentere dem for klare
forventninger omkring deres tegnsprogsudvikling. Tegnsprogsudviklingen skal inkluderes i
arbejdshverdagen og skal ikke ses som en separat ting som skal klares ved siden af
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3 vigtige pointer
●

Skal jeres arbejdsplads have et fælles arbejdssprog, som alle har tilgang til? Hvis
det er en arbejdsplads med både hørehæmmede og hørende medarbejdere, bør
det fælles sprog være tegnsprog.

●

Hvis I skal opnå gode færdigheder i tegnsprog og skabe gode sprogpraksisser
blandt alle medarbejderne, bør I arbejde systematisk med dette over længere tid på alle niveauer i virksomheden.

●

Tegnsprogsindlæring sker ikke kun under kurser. At lære et sprog kræver megen
anvendelse af sproget. Sprogindlæringen bør foregå aktivt i hverdagen på
arbejdspladsen. Det bør være alle ansattes ansvar, at bidrage til den enkelte
kollegas (tegn)sproglige udvikling.

3 tips til din arbejdsplads
●

At ikke beherske et sprog fuldstændig er frustrerende; meget frustrerende! Tal
sammen om det, vær sammen om det, vær åbne om hvordan I oplever det og
hvilke følelser I har – sammen kommer I i mål!

●

Tal så meget som mulig sammen på tegnsprog. Jo mer du taler sproget, jo bedre
bliver du og alle de andre rundt dig. Det er win-win for alle parter.

●

Vær bevidst om de begreber I bruger om sprog og kommunikation, og søg mere
viden om emnet. Inviter gerne fagpersoner til at komme til din virksomhed for at
belyse temaet og skabe bevidsthed/handling på arbejdspladsen.
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Debat: Det mener deltagerne
Efter de to oplæg fik deltagerne udleveret spørgsmål, som skulle drøftes i debatgrupper. Her kan du
læse gruppernes forskellige overvejelser. Citaterne er taget fra gruppernes egne noter og grupperet
efter temaer.
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Kan din arbejdsplads være en arena som bidrager til
bevarelse og udvikling af dansk/norsk tegnsprog?

Bevarelse af tegnsprog

Hvis ledelsen går foran

Holdninger på
arbejdspladsen
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Hvilke tiltag har din arbejdsplads taget for at skabe et
flersprogligt miljø med gode deltagervilkår for alle?

Kommunikerer
om
kommunikationen

Konkrete tiltag

Kurser og
videreuddannelse
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Hvilke tiltag har I ikke i dag, men som I ønsker at komme i
gang med? Og hvordan vil I komme i gang?

Intern faglig udvikling

Små tiltag i hverdagen

Tolkebestilling skal
bevilges hvis der er
behov

Fuld inklusion
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Paneldebat

Fra venstre: Dorte Lønsmann, Kamilla Kraft, Kim Kanstrup Kjeldsen, Kristin Martinsen, Janne Boye Niemelä,
Ragna Huse og Magnhild Röd Michalsen.
Outi Toura-Jensen, Castberggaard: Hvem

har ansvaret?

På min tosprogede arbejdsplads er det svært at definere, hvem der tager ansvaret for hvad?
Diskussionen om ansvaret er en varm kartoffel.
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Olivia Egeberg, Døvefilm: Tegnsprogstolk

på arbejdspladsen

Ros til alle oplæg. Vedr. den norske syn på kommunikationen i virksomheden, hvor I nævner, at en
tegnsprogstolk ikke er en del af løsningen. Hvad mener I andre om dette?

Olivia Egeberg, Døvefilm: Tegnsprogede

arbejdspladser?

Vi snakker meget om tosprogede arbejdspladser. Men hvorfor kan man ikke bare kalde
arbejdspladserne for tegnsprogede arbejdspladser? Jeg ved godt det er et følsomt emne, men hvis
man ser det ud fra et sprogperspektiv.
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Elisa Klejs Madsen, Tegnstuen: Tegnsprogsarenaer:
Kan store arbejdspladser i døveverdenen åbne op for adgang fra almindelige døve, der gerne vil
opsøge tegnsprogsarenaer?

Anne Marie Nielsen og Henriette Bisgaard Andreasen, moderatorer: Fælles

Ideologi?

Har alle tegnsprogsbrugere samme ideologi? Og er det nødvendigt at alle skal dele samme ideologi
for at en sprogpolitik kommer til at fungere?
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Efterord
Vi, tovholderne, vil gerne takke alle der deltog og bidrog til sprogkonferencen. Vi håber I havde en
spændende og udbytterig dag, og at I gik derfra med nye tanker og erfaringer. Her i efterordet forsøger
vi at opsummere de vigtigste pointer vi selv tog med fra oplæggene og fra de mange fine noter fra
gruppedebatterne. Vores indtryk er at en sprogpolitik kun kan fungere i praksis, hvis ledelsen:
1) Tydeliggør hvad sprogpolitikken er, agerer rollemodeller for den, og sørge for at den bliver fulgt til
dørs med gentagende evalueringer og efterprøvninger på, om sprogpolitikken overhovedet fungerer i
praksis.
2) Kontinuerligt faciliterer processer hvor de forskellige sprogideologier drøftes åbent i
medarbejdergruppen. For politikken hjælper INTET hvis ikke medarbejderne har været nysgerrige på at
forstå hinandens sprogideologier og forsøgt at nærme sig hinanden.
3) Sikrer at tegnsprogsindlæring til nye medarbejdere prioriteres højt, og har bevidsthed om, at de
didaktiske rammer for indlæringen, har afgørende betydning for resultatet.
Derudover ligger der et enormt fælles kulturelt ansvar, i at få italesat og rumme de forskellige
sprogholdninger og følelser der findes på en flersproglig arbejdsplads. Det handler f.eks. om at:
1) Beslutte på hvilket niveau vi vil kunne kommunikere sammen, for at opretholde en reel og
ligeværdig to-sproget arbejdsplads. Beslutningen skal skal gennemtænkes fra øverste strategiske
niveau og helt ned i de enkelte arbejdsgange, og de personlige følelser. I den process må vi holde os
Magnhilds observationer for øje. Privillegier er oftest usynlige for de, som er i besiddelse af dem.
2) Beslutte i hvilken grad, hvordan og hvornår vi bruger tolk. Afhængig af kommunikationsform og
sammenhæng vil behovet være forskelligt, og her kan CEFR standarder eller anden
sprogniveaubeskrivelse fungere som indikatorer for, i hvor høj grad medarbejderen har brug for at
blive understøttet i sin produktion og aflæsning i den konkrete situation ( fx. vha tegnsprogstolk). Både i
oplæg og gruppedebat gives der udtryk for, at jo mere medarbejdere kommunikerer på tegnsprog på
egen hånd, jo hurtigere kan tolken afhændes.
3) Drøfte hvordan jeres arbejdsplads kan fungere som tegnsprogsarena i en tid hvor arenaer
forsvinder, og tegnsproget trues. Vær bevidste om vigtigheden i at få skabt tegnsprogsareaner for
mennesker som taler tegnsprog. Overvej om de interne (og måske lukkede) arenaer kan åbnes mere
op. Der findes heldigvis stadig små, kostbare arenaer rundt omkring, som skal bevares. Måske er jeres
arbejdsplads én af dem? Måske er I en vigtig brik i kampen for at lovfæste disse arenaer.
Med ønsket om at konferencen og denne rapport har inspireret jer til at arbejde videre med
sprogpolitikken ude på jeres forskellige arbejdspladser.
God arbejdslyst,
Anne Nielsen og Henriette Bisgaard Andreasen
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