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KULTURFORMIDLINGEN I DANMARK NORGE OG SVERIGE
x)

Karen Risager

Denne artikel handler om kulturformidlingen i fremmed-

sprogsundervisningen i Danmark, Norge og Sverige. Den

omfatter undervisningen i engelsk, tysk og fransk i

skolesystemet siden 50'erne, og lmgger smrlig vmgt pA

at vise hvorledes retningerne i den internationale pm-

dagogiske debat er reprmsenteret i de tre lande.

Et grundlmggende synspunkt er at kulturformidlingens

forskellighed - i undervisningen, men nok sA meget i

den pmdagogiske debat - kan relateres til de respekti-

ve landes socialhistorie, og denne artikel er nAledes

et forsog pa at skitsere en sAdan sammenhmng.

De skandinaviske sprog har ikke nogen nmvnevmrdig uel-

bredelse uden for Skandinavien, og der er et klart, al-

ment anerkendt behov for fremmedsprogskundskaber. Der

har sAledes siden begyndelsen af 1800-tallet vmret del-

vist obligatorisk undervisning i moderne sprog i den

hojere skole, i forste omgang i tysk og fransk, og si-

den begyndelsen af 1900-tallet ogsA i engelsk. De tre

lande har haft tmtte forbindelser til den ovrige euro-

pmiske kultur, ikke mindst den tyske, og fremmedsprogs-

undervisningen har da ogsA siden sidste halvdel af 1800-

tallet vmret betragtet som en aktivitet der bidrog til

at udvikle elevernes almene dannelse, omfattende bl.a.

indblik i vmsentlige kulturtraditioner i Europa.

Skandinavien virker ofte udadtil som en enhed, mhske i-

smr Danmark-Norge-Sverige. De tre landes sprog er nmrt

beslmgtede, og med lidt ovelse kan folk i de tre lande

x) Denne artikel er oprindeligt pA engelsk, og beregnet

for et ikke-skandinavisk publikum. Nogle af oplysninger-

ne kan derfor godt forekomme overflodige for den skan-

dinaviske laser. Se litteraturlisten.



forst& hinandens sprog, ismr nAr det er skrevet. Der

er ogsA mange kulturelle fmllestrmk, og politisk og kon-

stitutionelt ligner de tre lande hinanden. Der er i

dag et omfattende samarbejde pA mange fronter, bAde 0-

konomisk, politisk og kulturelt. Men der er ogsA mange

forskelle, der har at gore med landenes forskellige sik-

kerhedspolitiske stilling, deres forskellige okonomiske

ressourcer og internationale okonomiske relationer, og

deres lidt forskellige traditioner mht. kulturelle re-

lationer og orienteringer. Disse vil blive ganske kort

beskrevet i det folgende.

Den historiske bagaranp_z_fEE 1950'erne

Historisk er der en stmrk tilknytning mellem Danmark og

Norge: fra 1380 til 1814 var de forenet i kongeriget

Danmark-Norge, med Danmark som den dominerende part (cf.

at det ene af Norges to officielle skriftsprog, bokmAl,

er baseret pA darsk, mens det andet er baseret p norske

dialekter). I 1814 fik Norge sin egen forfatning, men

matte gA i union med Sverige, selvstmndig men med fmlles

konge og udenrigspolitik. Fuld selvstmndighed opnAedes

forst i 1905.

Norge har grmle handelsforbindelser med England, ismr

tommereksporten i 1600- og 1700-tallet.

Sverige har gamle forbindelser til landene omkring Oster-

soen, i perioden 1323-1809 var f.eks. Finland annekteret

til Sverige, g England har ,7mret det vigtigste eksport-

marked for jern og stAl. Desuden er der visse histori-

ske forbindelser med Frankrig, bl.a. dynastiske, cf. at

den franske marskal Bernadotte blev konge af Sverige i

1818 efter Napoleonskrigene. Det har bl.a. resulteret i

flere franske lAneord i svensk end i dansk.

I perioden 1850-1905 var udvandringen til Nordamerika smr-

lig stor fra Norge og Sverige, storre end fra Danmark (i

forhold til befolkningstallet). Dette har iswr for Norge:.

vedkommende betydet en interesse for USA, som efter 2.

verdenskrig har vmret medvirkende til, at Norge har ud-



viklet en stark tradition for forskning i amerikansk

historie, delvist med okonomisk stotte fra USA.

Tysk indflydelse har i almindelighed vmret stmrk i Skan-

dinavien, ismr i Danmark, i kraft af dets geografiske

placering. Gennem Tyskland har Danmark fhet impulser fra

den centraleuropmiske kultur. Men Danmark har ogsA vm-

ret knyttet til England, som er dets gamle landbrugseks-

portmarked.

Danmark-Norge og Sverige-Finland har i Arhundreder vmret

rivaler om magten i Norden. Siden 1814 har de dog ikke

vmret i krig med hinanden. Men de tre lande har den dag

i dag grundlmggende forskellige sikkerhedspolitiske og

okonomiske interesser, der forhindrer en agentlig unions-

dannelse.

Under 2. verdenskrig var Sverige neutralt, mens Norge og

Danmark var besat af Tyskland; og efter krigen tilslutte-

de Norge og Danmark sig NATO; Norge traf derudover en rmk-

ke smraftaler med USA i anledning af at det har grmnse

til fmlles med Sovjetunionen ved Nordhavet, og Danmark

traf aftaler med USA omkring militmre aLlmg i Gronland.

Sverige holdt sig neutralt, i overensstemmelse med sit

princip om alliancefrihed (som menes at vmre en af bag-

grundene for at Sverige som det eneste land i Europa ikke

har vmret i krig siden 1814).

Okonomisk, palitisk ag kulturel udvikling_siden_50'erne.

De nordiske lande har gennemighet en generel nationaifako-

nomisk, politisk og kulturel udvikling siden 50'erne,

der pb mange mAder er fmlles, og som er parallel med de

andre vesteuropmiske landes, med undtagelse af social-

demokratiernes egalitmre social-, uddannelses- og kul-

turpolitik. Men de internationale relationer er som sagt

noget forskellige. Udover den forskellige sikkerhedspo-

litiske stilling skal to omrAder nmvnes:

Okonomisk: Der er klare forskelle i naturressourcerne,

som kommer til udtryk i forskellige industristrukturer

og import-eksport-relationer: Danmark har en stor land-

brugssektor og et forholdsvist stort fiskeri, og har ud-
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viklet sig til et industriland med hovedvmgt pA levneds-

middelindustri, maskinindustri og kemisk industri. Nor-

ges industristruktur er domineret af en stor fiskerisek-

tor, fodevareindustri, trm- og papirindustri, udvinding

af energi af vandkraft, og siden 70'erne olieudvinding

og olieindustrier. Syerile er ismr prmget af minedrift,

bilindustri, trm- og papirindustri, svmrindustri (bl.a.

vAbenindustri), og i syd landbrug og nogen levnedsmiddel-

industri. Kapitalkoncentrationen er storre i Sverige end

i Norge og Danmark (cf ogsA folketallene: Sverige 8.3

mill., Danmark 5 mill., Norge 4 mill.).

Disse forhold har vmret af betydning for landenes mar-

kedspolitik. Efter at en rmkke forhandlinger i slutnin-

gen af 60'erne om nordisk okonomisk samarbejde (Nordek)

braid sammen, gik Danmark ind i EF i 1972. Det var ismr

det danske storlandbrug der fik Danmark ind i EF, samti-

dig med Storbritannien, Danmarks traditionelle aftager af

landbrugsvarer. Derimod holdt Norge sig udenfor, og hel-

ler ikke Sverige er medlem af EF (Norge og Sverige er der-

imod medlem af EFTA). Men Sverige overvejer et tmt sam-

arbejde med EF, og Norge har i de senere Ar orienteret sig

mere i retning af EF i forbindelse med aftaler om olie-

eksport til en rmkke vesteuropmiske lande.

Kulturelt: Alle tre lande er klart vestvendte, og meget

Abne for anglo-amerikansk kulturindustri og almindelig

kulturel pAvirkning,ismr fra USA. Men der er alligevel

forskelle i landenes orientering. (Det skal understre-

ges at beskrivelsen af landenes kulturelle orienteringer

er noget tentativ, da der ikke findes nogen tilstrmkkelig

bred komparativ forskning pA omrAdet).

I kraft af sin geografiske placering, er Danmark smrlig

prmget af at vmre et knudepunkt for tyske/centraleuro-

pmiske og anglo-amerikanske kulturelle stromninger. Skont

det et anglo-amerikanske stromninger der dominerer main-

stream sociologisk og politisk diskussion, er tysk filoso-

humanisme og samfundsvidenskab stadig godt reprmsente-

ret og videreudviklet i Danmark. 70'ernes vesttyske kri-

tiske og marxistiske stromninger pAvirkede det danske pm-
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dagogiske miljo ret bredt. Et udtryk for denne traditio-

neile forbindelse til naboerne i syd er organiseringen af

uddannelsessystemet, som indtil for ganske nylig mest har

lignet den centraleuropmiske model, med sammenhmngende ud-

dannelsesforlob uden mange valgmuligheder.

Kulturelt ligner Norge Danmark mere end Sverige (cf. den

langvarige historiske tilknytning) , og orienterer sig lidt

mere mod Danmark, end Sverige gor. Men sammenlignet med

Danmark er Norge mere orienteret mod USA (cf. Lundestad

1982) og Storbritannien, og dermed mere modtagelig for

pragmatiske og empiriske stromninger derfra. Den stmrke

norske interesse for amerikansk historie blev nmvnt oven-

for. Et af udtrykkene for denne vestlige orientering er

uddannelsessystemet, hvor ismr den videregAende skole er

opbygget som et modulsystem, med mange valgmuligheder mel-

lem fagene, i lighed med det amerikanske.

Sverige orienterer sig lidt mindre mod syd end Danmark

(dog ikke i samme grad som Norge). Orienteringen mod

nordamerikansk videnskab og teknik er stark, hvilket hmn-

ger sammen med Sveriges storre inddragelse i international

kapital, og dermed storre interesse i internationalise-

ringssporgsmAl - internationaliseringsdebatten kom i Sve-

rige i 70'erne, i Norge og Danmark forst i 80'erne. I

Sverige er den humanistiske og kritiske samfundsvidenska-

belige tradition forholdsvis svag, og meget lidt prmget

af vesttysk diskussion. F. eks. var de akademiske kredse

i 70'erne meget mere interesserede i fransk strukturali-

stisk marxisme (Althusser, Rourdieu) end i vesttysk mar-

xisme. PA den anden side er den pragmatiske tradition

stark i Sverige. OgsA det svenske uddannelsessystem har

storre lighed med det amerikanske end med det tyske/central-

eulopmiske (4e svenske uddannelsesreformer i 60'erne var

kendt i Europa for deres ret konsekvente gennemforelse

af et standardiseret system for alle elevgrupper).

Disse forskelle i kulturel orientering afspejler sig i de

forskellige landes oversmttelsespraksis, det vil her si-

ge hvilke sprog der oversmttes fra. Her er der en klar ten-

dens til at der i Danmark udgives flere oversmttelser (af

3
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boger inkl. skonlitteratur) fra tysk og fransk end i Nor-

ge og Sverige, cf. folgende tal baseret pa Yearbook of

Nordic Statistics 1986:

Danmark 1985 Oversmttelser fra engelsk: 937 53,8%

tysk: 196 11,2%

fransk: 157 9,0%

no/sv: 278 15,9%

Hale 1985 Oversmttelser fra engelsk: 485 59,8%

tysk: 54 6,7%

fransk: 32 3,9%

da/sv: 159 19,6%

Sverige 1985 Oversmtte1ser fra engelsk: 1.716 71,5%

tysk: 151 6,3%

fransk: 127 5,3%

da/no: 170 7,1%

Fremmeds ro enes status i skoles stemerne

OvenstAende monster kan genfindes i engelsk-, tysk-, og

franskundervisningens rel&tive status i skolesystemerne

i de tre lande.

Efter 2. verdenskrig kom fremmedsprog ind i grundskoler-

ne. Skridt for skridt opnAede engelsk den priviligerede

status som eneste obligatoriske fremmedsprog i grundsko-

lerne (9 Ar i alt), forst i Sverige, sA i Norge, og en-

delig i Danmark:

- i satrilt fra 1962 (fra 4. klasse. Indtil 1969 var det

valgfrit i 8. og 9. klasse. Fra 1969 startede engelsk i

3. klasse, fra 1980 kan skolen vmlge at vente til 4. klas-

se).

- i Norge fra 1974 (fra 4. klasse).

- i Danmark fra 1976 (fra 5. klasse, evt. tidligere. I

perioden var engelsk eller tysk obligatorisk fra 6. klas-

se, men de fleste valgte engelsk. I 1970-76 var bAde en-

gelsk og tysk obligatoriske, det ene fra 5. klasse, det

andet fra 7. klasse).

Formelt er tysk og fransk blevet ligestillede som alter-



native valgfag, forst i Sverige, sA i Norge, og for ny-

lig i Danmark:

- i Sverige fra 1962 (fra 7. klasse). Her vmlger ca.

66% af eleverne et 2. fremmedsprog, og heraf vmlger ca.

43% tysk, og ca. 23% fransk.

- i Norge fra 1974 (fra 8. klasse, alternerende med

russisk, spansk, finsk og samisk). Her vmlger ca. 60%

af eleverne et 2. fremmedsprog, og heraf vmlger ca. 48

% tysk, og ca. 11% fransk.

- i Danmark har tysk fastholdt sin position indtil for

nylig. Efter at have vmret obligatorisk i perioden

1970-76, blev det valgfrit fag fra 7. klasse, mens

fransk var valgfrit i 10. klasse. PA den anden side

havde fransk en stmrk position i gymnasiet, idet det var

obligatorisk i alle klasser (med mulighed for at vmlge

russisk i stedet for nogle steder). Men i 1987 blev

fransk - ved en forsogsordning - ligestillet med tysk

(fra 7. klasse, og gennem hele gymnasieskolen). Op til

1987 har ca. 90% af eleverne valgt tysk i 7. klasse.

I almindelighed har tysk og fransk en svagere position

i Norge og Sverige end i Danmark. Skolesystemerne i Nor-

ge og Sverige har i flere Ar vmret prmget af mange valg-

fag og folgelig en del problemer med hensyn til koordi-

nering og skemalmgning, og dette har sat fag som tysk

og fransk i en vanskelig stilling, noget der endnu ikke

er udtalt i Danmark. Desuden er tysk eller fransk sta-

dig obligatorisk i Danmark, hvis man vil fortsmtte i gym-

nasiet. En anden faktor er den relativt p1uralistiske

sprogpolitik i Norge og Sverige, som i en Arrmkke har

tilladt flere fremmedsprogsalternativer til tysk og

fransk end man har gjort i Danmark.

Fremmedsprog og almen dannelse

Hvad angAr fremmedsprogsundervisningen i den videregA-

ende skole/gymnasieskolen er der i de skandinaviske lan-

de tradition for at betragte den som noget der klart skal

bidrage til skolens almendannende sigte, og derfor bl.a.

vctre kulturformidlende, selv om der er visse forskelle i

10
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vmgtningen af forskellige dimensioner og teksttyper.

For grundskolens vedkommende blev denne forstAelse ge-

neraliseret i 60'erne og 70'erne til fremmedsprogsunder-

visningens tidlige niveauer, og derfor gmldende for alle

elever. Kulturformidlingen optrAdte i de officielle ret-

ningslinjer

- i Sverige fra 1962 (blandt undervisningsmAlene)

- i Norie fra 1974 (ikke formuleret som mAl, men omtalt

i den tekst der beskriver fagene)

- i Danmark fra 1975 (blandt undervisningsmAlene)

I 60'erne og 70'erne skiftede almendannelsen fokus, som

i andre vestlige lande. Fra at vmre opfattet som en pri-

mart Utterer oEhistorisk dannelse, der orienterede sig

mod de europmiske landes nationalkultur, litteratur og hi-

stonier blev den mere og mere opfattet som en socialogisk

og global dannelse, der sigtede mod aktuelle sporgsmAl i

kultur og samfund pA et regionalt, nationalt og globalt

plan. Dette nye uddannelsesindhold formidles dels gen-

nem littermre tekster, dels gennem andre typer af teks-

ter og andre kilder.

Den pmdagogiske debat

I forbindelse med disse omfattende mndr'nger i sprogfa-

genes rolle og indhold - der jo ogsA gjaldt det sprog-

lige indhold, som ikke behandles her - er den pmdagogi-

ske diskussion blevet intensiveret. Der er opstAet flere

tidsskrifter - de mest centrale er Sproglmreren (Danmark),

/21.11.c.9_:..s.pirALgcundervisnin (Norge), og LMS-Lingua (Sveri-

ge). Der er skabt forskellige fmlles fora for de skan-

dinaviske lande, bl.a. de nordiske sproglmrerkon resser

fra 1977.

De nationale og nordiske diskussioner har mest handlet

om sprogpmdagogiske og fagpolitiske problemstillinger.

Derimod er kulturformidlingen indtil videre mest blevet

diskuteret nationalt; diskussionen om kulturformidling

har taget udgangspunkt i den hjemlige situation, og der

har ikke vmret noget smrligt kendskab til diskussionen i



de andre skandinaviske lande, bortset fra at Norge har

fAet nogle impulser fra Danmark, og omvendt.

Men man har modtaget en rmkke impulser fra den interna-

tionale debat, som vi skal se, selv om der sjmldent

(indtil de senere 5r) refereres til udenlandske arbej-

der eksplicit. I almindelighed svarer udviklingen af

de pmdagogiske ideer til den vesteuropmiske udvikling

fra tendenser prmget af samfundskritik og ideologikri-

tik i 70'erne, til mere kulturelt orienterede tendenser

i 80'erne. Mens den kritiske tendens er bedst reprmsen-

teret i Danmark, er den kulturelle tendens bredt accepte-

ret.

Parallelt til debatten har der fundet en kraftig mate-

rialeudvikling sted i de skaadinaviske lande, mest i

Sverige, mindst i Norge. Det er vmsentligt at inklude-

re disse alaterialer, da de kan betragtes som udtryk for

uudtalte, men udbredte, forestillinger om kulturformid-

lingens indhold og opgaver.

Hovedtendenser i den internationale debat

I behandlingen af den skandinaviske debat vil jeg skel-

ne mellem folgende retninger i den internationale debat:

Kulturformidlin ens rolle, en retning der fokuserer pa

kulturformidlingens eksistensberettigelse og opgaver i

forhold til forskellige typer af almen og erhvervsret-

tet uddannelse.

- Kulturformidlingens indhold, undertiden opdelt i tre

underretninger:

- Den samfundsvidenskabelig-historiske retning, der fo-

kuserer pA elevernes evne til at forstA samfundenes

struktur, udvikling og indbyrdes relationer. Den ta-

ger udgangspunkt i samfundets makro-niveau. Cf. f.

eks. Buttjes og Kane 1978, Baumgratz m.fl. 1980, Mi-

chaud og Marc 1980.

2f.9_2121E2E1121i2t_Ettaila, der fokuserer pA ele-

vernes evne til at opnA en medlevemde indsigt i soci-

alt og kalturelt forskethge forhold. Den omfatter sA-

1 2
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danne emner som sociale gruppers dagligliv og be-

Odsthedsformer, eller minoriteters og grmsrodsbe-

vmgelsers politiske og ideologiske kamp, og tager

sAledes udgangspunkt i samfundets mikro-niveau. Cf.

f.eks. Buttjes og Kane 1978 (som, i lighed med mange

andre fra Vesttyskland, kombinerer makro- og mikroni-

veauet), Keller 1978, Firges og Melenk 1982, Seelye

1985, Zarate 1986.

- Den pragmatiske retning, der fokuserer pA elever-

nes evne til at kommunikere i den fremmede kultur.

Den tager udgangspunkt i elevens instrumentelle per-

spektiv. Cf. f.eks. Erdmenger og Istel 1973, og man-

ge fortalere for kommunikativ sprogundervisning, der

dog ofte opererer med en ret begrmnset forestilling

om kulturelt indhold.

- Kulturformidlingens historie, en retning der fokuse-

rer pA kulturformidlingens udvikling, og pA metaviden-

skabelige studier.

Danmark

Den mest almindelige betegnelse i Danmark er kulturfor-

midling.

Et karakteristisk trek ved den danske diskussion er at

den dekker et bredt felt: alle ovenstáende retninger, og

alle undervisningsniveauer. Desuden beskmftiger mange

bidrag sig med kulturformidling i almen, tvmrsproglig,

forstand (dvs. omfattende sprog generelt), og dette kan

styrke udviklingen af teoretiske overvejelser inden for

kulturformidlingsomrAdet.

SAledes har der i Danmark, modsat i Norge og Sverige, vm-

ret en debat om fremmedsprogsundervisning og almen dan-

nelse (cf. Geist 1979, Harder 1982, og Ohrgaard 1984).

Den samfundsvidenskabe1i2=historiske retning er bl.a,

reprmsenteret af nogle studier af integration af kultur-

undervisning og fremmedsprogsundervisning pA begynder-

trinnet, med udgangspunkt i fransk, men principielt dmk-

kende alle fremmedsprog (cf. Andersen og Risaget 1978).



Disse studier er primmrt inspireret af den vesttyske

dehat om Landeskunde/Frankreichkunde (Buttjes og Kane

1978, Baumgratz m.fl. 1980), men ogsi af fransk diskus-

sion (Debyser 1973, Fichou 1979). Andre reprmsentan-

ter: Seférian 1979 (fransk), Specht 1985 (engelsk) og

Lammers 1987 (tysk), og en rmkke udgivere/forfattere

til antologier eller handblager om Storbritannien, Vest-

tyskland og Frankrig. Sevaldsen 1986 diskuterer beho-

vet for at styrke komparative studier af relationerne

mellem de nordiske lande og Storbritannien.

Den antroEologiske retnin2 er bl.a. reprmsenteret a2

Elbeshausen og Wagner 1982 (tysk), som refererer til

tankerne om Alltagswissen (cf. f.eks. Firges og Melenk

1982). Og for nylig er der i forbindelse med den vok-

sende interesse for interkultilrelle studier phbegyndt

diskussioner og undersogelser omkring interkulturelle

holdninger og stereotyper, ismr inden for engelsk (cf.

Sevaldsen og Djursaa 1988) og fransk. Mere generelle

aspekter behandles af Seferian 1987 og Risager 1987a.

I 70'erne og 80'erne er der blevet produceret mange un-

dervisningsmaterialer, ismr for mellemniveauet: antolo-

gier om forskellige temaer af t:ociokulturel interesse.

Nogle af disse bruges ogsh i Norge - nordmmnd laser

dansk uden stort besvmr.

Efterhânden som kommunikativ undervisning udbredes,

specielt inden for engelsk og tysk, er den pragmatiske

retning ogsh reprmsenteret, skent ikke sh tit debat-

teret. Et bidrag der forholder sig til dette f9lt er

Phillipson og Skutnabb-Kangas 1983, som diskuterer ind-

holdet af begrebet interkulturel kompetens.

Kulturformidlingens historie er blevet undersogt i de

seneste hr, cf. Skydsgaard og Vesterholm 1982, Kristi-

ansen m.f1. 1984, Risager 1986 og Risager 1988. For-

skellige dimensioner af kulturbegrebet er blevet disku-

teret af Specht 1985 og Risager 1987b. Ogsh her er o-

vervejelserne mest ph det generelle, tvmrsproglige, ni-

veau.
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Norge

De mest almindelige betegnelser i Norge er kulturkunn-

skap °g 11.521ELIEUIULITILAE.

Det er karakteristisk for debatten i Norge at star-

stedelen af bidragene om kulturformidling vedrorer un-

dervisning i pa alle niveauer, og ismr pa uni-

versiteter og hojere uddannelsesinstitutioner (disse

har et fmlles forum: Working Papers in Civilization

(Trondheim og Oslo)).

Den samfundsvidenskabelig-historiske retning. er mest

reprmsenteret pA universitetsniveau inden for undervis-

ningen i britiske og amerikanske samfundsforhold. Der

er blevet udgivet flere kompendier, og diskussionen

har vmret %oncentreret om indholdsproblemer: nogle gAr

ind for at undervise primmrt i idehistorie (cf. f.eks.

Gulliksen 1978) , andre foretrmkker en tilgang der foku-

serer pA nutidige institutioner (cf. SkArdal 1979). Det

skal tilfojes at den norske interesse for amerikansk

historie (USA's historie) har fort til oprettelsen af

et nordisk tidsskrift: American Studies in Scandinavia,

udgivet i Norge (Oslo).

Kulturelt indhold pA elementmrt niveau (i engelsk) er

ogsA blevet diskuteret, cf. Breidlid 1979, som henviser

til Andersen og Risagers arbejde (Danmark).

Den antropologiske retning er reprmsenteret bl.a. af

Bragger 1980 og 1996, som er inspireret af den ameri-

kanske antropolog Geertz, og er tilhmnger af en antro-

pologisk semiologisk tilgang.
x)

Den aLagmatiske retning kan siges at vmre reprmsente-

ret af beretningen fra et nationalt seminar om Landes-

kunde pa universitdter og handelshojskoler: Feigs og

Kvam 1986.

x) Efter nmrvmrende manuskripts fmrdiggorelse er kommet

Brogger 1988 (se afsnittet: Litteratur), som er den for-

ste storre afhandling inden for kulturformidling (engelsk),

der er skrevet i Skandinavien.



Sverige

Den mest almindelige betegnelse for kulturformidling i

Sverige er realia, undertiden suppleret med kulturori-

entering.

I sammenligning med Danmark og Norge er fremmedsprogs-

undervisningen i Sverige prmget af en stmrk metodisk og

pragmatisk tradition, og der er en udbredt selvforsy-

ning med hensyn til undervisningsmaterialer for begyn-

dertrinnet og de tidlige stadier af mellemniveauet. Man-

ge af disse materialer bruges i Danmark og Norge (smd-

vanligvis i oversmttelse). PA den anden side diskute-

res kulturformidlingen meget lidt (med nogle undtagel-

ser ismr inden for tysk) , muligvis pA grund af den hu-

manistiske traditions relative svaghed.

Det skal tilfedes at ismr i Sverige forbindes kulturfor-

midling normalt med forhold i forbindelse med indvand-

rerkulturer. I denne forbindelse tales der om kultur-

kunskap.

Den samfundsvidenskabelig-historiske retning har vmret

reprmsenteret af en mere politisk diskussion af hvad man

skal forstA ved "den tyske virkelighed" efter 2. verdens-

krig (cf. Hermodsson 1972 og 1973, og Grass 1973a og b).

For nylig har Svensson (cf. Svensson 1986) forsogt at ud-

vikle den svenske diskussion i lyset af den internatio-

nale debat, og han understreger betydningen af at un-

dervise i kulturhistorie og interkulturelle relationer

mellemniveauet. SAledes dmkker hans perspektiv ogsA

ItrILIEL1-22315J5Lair1.9.. Han refererer til vesttyske og

danske bidrag; skont han tager udgangspunkt i tysk, disku-

terer han ogsA problemerne pA det generelle niveau.

1 Sverige er det, i modsmtning til i Danmark og Norge,

formuleret som et af mAlene for fremmedsprogsundervis-

ningen, at eleverne skal blive i stand til at beskrive

det svenske oamfund pA fremmedsproget. SAledes er der

blevet udgivet en engelsk bog om Sverige, forsynet med

ovelser m.m.

Den pragmatiske retning ser ud til at vmre bredt acoep-

V.
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teret, skent den ikke rigtig bliver diskuteret. Den

prmger produktionen af undervisningsmaterialer for be-

gynderniveauet og det tidlige mellemniveau, som viser

trek af hverdagslivet, oftest set med den rejsendes ojne,

og lmgger smrlig vmgt pA de materielle, visuelle aspek-

ter af kulturen: gadebilleder, skilte, interierer osv.

Konklusion

Hvad angAr undervisningspraksis, er Oer mange fmlles trek

mellem de skandinaviske lande:

Begynderniveauet ismr, og til en vis grad det tidlige mel-

lemniveau, prmges afgerende af lmreboger der er produce-

ret i Sverige. Det kulturelle indhold knytter sig her i-

smr til den pragmatiske retning, men er dog af en kvali-

tet der let kan male sig med ikke-skandinaviske lmrebogs-

systemer.

PA meilemniveauet er undervisningen i Danmark, og i en vis

udstrmkning i Norge, prmget af materialer der er produceret

i Danmark, med et kulturelt indhold der knytter sig til den

antropologiske retning, ofte med et kritisk perspektiv.

Danske materialer har et vist ry for at vmre "engagerende".

Hvad angAr den pmdalogisktliskussion, er der nogle for-

skelle der formodentlig i ret hoj grad kan tilskrives de

respektive landes forskellige kulturelle orienteringer;

dog mA institutionelle faktorer og tilfmldigheder ogsA ta-

ges med i betragtning.

Danmark er den vigtigste formidler af impulser fra Vest-

tyskland, som er centrum for den internationale debat.

Norge og Sverige derimod, som er en smule mere monopo-

liserede af engelsk end Danmark er, modtager forst og frem-

mest impulser fra USA og Storbritannien. Sverige er spe-

cielt Ovirket af den pragmatiske tradition, der prmger

undervisningen i engelsk som fremmedsprog, og som har sit

udspring i Storbritannien.

Dette spil mellem ligheder og forskelle mellem de tre

skandinaviske lande viser at disse lande er et oplagt



felt for komparative undersagelser af kulturformidlin-

gens forskelligartede former inden for fremmedsprogsun-

dervisningen.
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KULTURFORMIDLINGEN I BEGYNDERBOGER I FREMMEDSPROG

NYERE TENDENSER>c)

Karen Risager

Lmrebogerne som vi kender dem fra begyndertrinnet i den

institutionaliserede fremmedsprogsundervisning har en

lang udvikling bag sig. Men ismr efter 2. verdenskrig

har de grundlmggende mndret karakter. Deres samfundsmms-

sige funktion har mndret sig, og der stilles anderledes

og meget bredere krav til dem end for.

I den lange periode for 1950'erne har lmrebogerne helt

overvejende haft en .221912121EilLtn22_Eallt, idet de in-

deholdt eksempler pA sproglige, grammatiske forhold:

solerede smtninger, dialoger, ordsprog, anekdoter, even-

tyr, rejsebeskrivelser og litteraturuddrag. Men fra 50'

erne og til i dag har de tillige fAet en mere og mere vm-

sentlig kulturformidlende rolle: de sproglige eksempler

blev dramatiseret i hojere grad, de talende fik kod og

blod ved hjmlp af tegninger og fotos, og dagliglivet den

samfundsmmssige kontekst og naturforholdene vandt efter-

hAnden indpas i varierende grad. I dag betragtes det i

det pmdagogiske miljo som givet at en moderne begynder-

bog i sprog bl.a. har den opgave at give et indtryk af

den fremmede kultur i bred forstand.

Dette betyder at lmrebogerne ikke lmngel.e blot udvikler

sig i takt med udviklingen i sprogpmdagogikken i snmver

forstand, men at de ogsA i stigende grad indgAr som led

i den almindeli e kulturformidlin i undervisnin ss ste-

met og i resten af samfundet. De modtager impulser fra

kulturelle stromninger der har deres oprindelse uden for

x) Denne artikel er oprindelig pA engelsk, og udgives i

en antologi hos Multilingual Matters i England. Se litte-

raturlisten.
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faget, og de kan som kulturtekster sammenlignes med an-

dre medier der deltager i den kulturelle reproduktion:

rejsebrochurer, fotoreportager i aviser og blade, muse-

umsudstillinger vedr. kultur og dagligliv rundt omkring

i verden osv.

Selv om det pmdagogiske miljo siden 50'erne har tilkendt

det sociokulturelle indhold en stigende betydning ogsA pA

begyndertrinnet, opfattes det imidlertid stadig ofte som

sekundmrt i fc:rhold til det sproglige indhold. Dette er

baggrunden for en udbredt amatorisme pA det sociokultu-

relle felt. Normalt har pmdagoger og lmrebogsforfatte-

re ikke haft den nodvendige uddannelse og det nodvendi-

ge materiale for at kunne beskmftige siq systematisk med

det sociale og antropologiske omrAde, med henblik pA f.

eks. at afklare hvilke emner og indfaldsvinkler der er

smrlig velegnede eller pAkrmvede pa begyndertrinnet. Den-

ne sekundmre status har formodentlig haft nogle konsekven-

ser for det sociokulturelle indholds karakter, som vi se-

nere skal se.

I det folgende vil jeg identificere og diskutere nogle

vigtige udviklingstendenser i lmrebogernes sociokultu-

relle indhold. I senere afsnit vil jeg sh beskrive ud-

viklingen i lyset af nogle brede kulturelle stromninger i

de vestlige lande i dag.

.11aILYRt!ilLtlaiE

Analysen af lmrebogernes sociokulturelle indhold, de,.es

univers, tager udgangspunkt i en model omfattende en rmk-

ke kategorier. Der er udviklet mange modeller til ind-

holdsanalyse af lmreboger (cf. f.eks. Krauskopf 1985). Vi

skal her benytte os af en der oprindelig er baseret pA a-

nalyse af realistisk prosa (cf. Jorgensen 1972) , men til-

passet lmrebogernes nuvmrende udseende og de aktuelle per-

dagogiske behov (cf. Andersen og Risager 1978, Risager

1987).

Lmrebogerne er blandt andet karakteriseret ved at de gen-

remmssigt har mndret sig meget, fra at vmre overvejende



prmget af en slags realistisk fiktion i 50'erne og 60'

erne, til i 70'erne og 80'erne at vmre en blanding af

ultrakort (realistisk) fiktion - minidialoger - og man-

ge slags non-fiktion. SAledes er lmrebogerne et eksem-

pel pA den almindelige tendens til genreblanding i medi-

erne.

Kategorierne fordeler sig i 4 grupper:

1. Mikroplanet: socialantropologiske og kulturantropo-

logiske forhold

1. personernes sociale og geografiske tilhorsforhold

2. materielle omgivelser

3. interaktionssituationer

4. personernes interaktion og subjektivitet: folel-

ser, holdninger, vmrdier og oplevede problemer

2. Makroplanet: sociale, politiske og historiske forhold

1. brede samfundsmmssige facts om det moderne samfund

(geografiske, økonomiske, politiske)

2. brede sociopolitiske problemer (arbejdsloshed, for-

urening osv.)

3. historisk baggrund, historiske emner

3. Internationale og interkulturelle forhold

1. sammenligninger mellem eget og det fremmede land

2. gensidige forestillinger, fremmedbilleder, stere-

otyper

3. gensidige relationer: kulturel magt og dominans,

samarbejde og konflikt

4. Forfatterholdnin o fremstillin sform

I det folgende skal gives en almindelig karakteristik af

lmrebogsudviklingen i begynderundervisningen siden 50'er-

ne i forhold til ovenstbende kategorier. Beskrivelsen er

baseret hovedsagelig pa kendskab til lmreboger brugt i

Skandinavien - som for sterstedelens vedkommende er pro-

duceret i Sverige. Men de overordnede tendenser fore%om-

mer generaliserbare til hele Vesteuropa.
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Udviklingstendenser i det sociokulturelle indhold

1.1.: Eersonernes sociale og geografiske tilhorsforhold

I hele perioden har mfddelklassen domineret. Men fra 70'

erne kaWage nogle reprmsentantet for arbejderklassen, og

nogle fA sorte eller arabiske fremmedarbejdere, ismr i

fotografierne. I begynderboger for born (omkring 11 Ar)

har det sociale tilhorsforhold vmret mere udefinerbart,

da man sjmldent fAr personernes erhverv at vide, og det

fremgAr ogsA sjmldent af billederne.

SAledes ser man i lmrebogerne for unge og voksne en vis

sptedning med hensyn til personernes sociale og erhvervs-

mmssige tilhorsforhold. Men en hel del erhverv forekom-

mer uhyre sjmldent: ledende erhvervsfolk, embedsmmnd og

politikere, for ikke at tale om arbejdslose.

Et karakteristisk trmk ved de nyere lmreboger er at den

tematiske organisering pA mellemtrinnet er ved at komme ind

i de senere faser af begyndertrinnet. Nogle sociokulturel-

le fornyelser introduceres pA denne made. Det gmlder for

forskellige sociale kategorier, f.eks. fremmedarbejdere.

I hele perioden har der nmsten ikke vmret reprmsenteret

mldre over de 50, eller smA born, men der fovekommer nog-

le fA i de nyere begynderboger fra sidst i 70'erne og i

80'erne, undertiden introduceret i et tematisk afsnit. SA-

ledes ser man m beskeden splectling_i_alierlarua_tr, men

samtidig er der en voksende specialiserinl, idet lmrebo-

gens aldersfokus klart tilpasses elevgruppens alder.

I 60'erne var de centrale personer nmsten altid samlet i

en kernefamilie bestAende af mor og far med 2-3 born pA

ca. 10-15 Ar. Men siden tidligt i 70'erne er denne fami-

lieorientering blevet nedtonet, eller den er fuldstmndig

forsvundet (med nogle undtagelser for lmrebogerne for de

yngste elever). I lmreboger for unge (omkring 13 Ar) er

fokus nmsten udelukkende unge sammen med venner, eller

helt alene. Og i lmreboger for voksne eller nmsten voks-

ne (fra omkring 15 Ar) er det den isolerede voksne der do-

minerer billedet. SA folk har yderst svage sociale net-

vmrk; meget fA moder hinanden mere end en gang.



Vi ser altsA en stark tendens til individualisering. Og

for sA vidt der ikke er nogen gennemgAende personer over-

hovedet, ser vi derudover en fragmentering af det socia-

le univers i forhold til det der prmgede lmrebegerne

60'erne.

Konsrollerne har mndret sig meget, idet de gamle fami-

liecentrerede begynderbeger altid viste hjemmearbejden-

de husmodre, mens begerne fra sidst i 70'erne cg i 80'

erne gor en del ud af at vise udearbejdende kvinder (men

kvindearbejdsloshed nmvnes sA godt som ikke).

De tidlige begynderbeger viste normalt de indfodte, mt:ns

de moderne meget ofte viser turister eller andre besogen-

de, og indholdet bygges sA op omkring deres praktiske be-

hov.

De familiecentrerede lmrebeger viste middelklasseboliger

med et hus og en stor have. I de senere lmrebeiger er det

ofte svmrt at definere boligmiljoerne, da de beskrives

meget vagt. I lmrebeger hvor indholdet er domineret af

den voksne turists perspektiv, ser vi ikke folks boliger,

men snarere hotellernes reception. I disse moderne lm-

reboger fAr man ofte ikke noget at vide om turistens er-

hverv eller rejseformAl. Vi ser altsA en vis marginalise-

ring af indfcadtla9ligliv.

Med hensyn til den geografiske placering, sA har indholdet

i hele perioden vmret prmget af livet i storre byer. Men

disse identificeres ikke lmngere uden videre med hoved-

staden (hvilket ismr har vmret karakteristisk for lmrebo-

gerne i fransk).

Mens lmrebogerne op til midten af 70'erne kun nmvner cen-

terlandene, f.eks. England, Vesttyskland eller Frankrig,

sA har de her mndret sig noget, sAdan at de fremhmver at

vedkommende sprog ogsA tales i andre lande. nogle til-

fmlde henlmgges scenerne til disse lande.

Der er sAledes en geografisk spredning med hensyn til valg

af byer og - i mindre udstrmkning lande.

1.2.: materielle omgivelser

De primitive tegninger i de tidligere begyndrbrager er ble-
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vet udskiftet med et stort antal realistiske tegninger

og fotos der viser personer, omgivelser, og ting og

brugstekster (monter, skilte, spisekort, koreplaner

osv.). Det er karakteristisk at der er flest isolerede

billeder, maske samlet i kollager. Sammenhmngende bil-

leder, f.eks tegneserier, har varet brugt i en kort pe-

riode, men ser ud til at vmre forladt igen. SA selv om

det visuelle materiale, der fremstiller dagliTIivet, er

af stor vmrdi, har det i sin manglende sammenhmng en

tendens til at reprmsentere samfundet pa en meget frag .

menteret made. Det er yderst fA billeder der for ek-

sempel bruges til at illustrere sociale og geografiske

kontraster. I hvert fald har den udbredte brug af fo-

tografier tendens til at fremhmve de objektiverbare, ma-

terielle aspekter af kulturen - skont fotos oys6 lejliq-

hedsvis kan illustrere affektive aspekter, f.eks. vis-

se atmosfmrer.

1.3.: interaktionssituationer

I de tidlige familiecentrerede begynderboger var situa-

tionerne mest familiernes aktiviteter hjemme (i daglig-

stuen, i haven), og uden for hjemmet (indkob, i bussen,

ferie pa landet) , og bornenes aktiviteter i skolen, iseer

klassevmrelset. Dette kunne beskrives som scenarier hvor

konversationen fandt sted.

De senere lmreboger er i hoj grad prmget af dyadiske ser-

vicesituationer: i receptionen, i restauranten, ved bil-

letlugen osv. Det hmnger selvfolgelig sammen med at un-

dervisningsmaterialerne i stigende grad orienteres mod

kommunikationssituationer der ismr lmgger op til situa-

tionsbestemte sproglige rutiner. Dog er der stadigvmk

frie samtaler mellem unge eller voksne, og da altid i fri-

tidssituationer. Arbejdssituationer eksisterer ikke i de

tidlige lmreboger, men findes dog i de nyere, selv om det

er ret sjmldent. Men overordnet kan siges, at fritids-

23_forbru9ssituationer klart har domineret i hele perio-

den.



1.4.: personernes interaktion og subjektivitet

Med hensyn til sproglig funktion, er det de informative

og fatiske funktioner der dominerer i de nyere systemer.

Dialogerne er normalt meget korte, og man springer fra

den ene situation til dem anden. SA man kan tale om en

tendens til sproglig fragmenterini, hvilket naturligvis

til en vis grad er indbygget pA begyndertrinnet pA grund

af den nodvendige forenkling.

I hele perioden har de mellemmenneskeliqe relationer vm-

ret ganske gnidningsfri, neutrale og venlige. Der er

meget lidt vrede, kmrlighed, skuffelse, had eller frygt.

Ganske vist indfores folelser i en vis udstrmkning typisk

ved hjmlp af korte digte, placeret hist og her mellem di-

alogerne. Skont dette i sig selv er en god ting, er der

den ulempe at folelserne normalt ikke tillmgges de per-

soner som fungerer som modeller hvad angAr den sproglige

kommunikation. Personernes interesser og perspektiv er

typisk pragmatiske og trivielle.

Personernes holdninger, vmrdier og personlige meninr.ler

kommer sjmldent til udtryk i de tidlige begynderboger. I

de nyere bliver de undertiden synlige, for sA vidt som

basale sproglige funktioner som: at udtrykke en mening,

og at udtrykke sympati og antipati, er ved at komme ind i

begynderbogerne. Men typisk udtrykker personerne deres

meninger i interviews, dvs. i temmelig upersonlige situ-

ationer.

Religiose holdninger eller aktiviteter ses sA godt som

aldrig, og heller ikke andre filosofiske og moralske/e-

tiske sporgsmAl.

Oplevede problemer forekommer meget sjmldent, og de er

kun undtagelsesvist af mere alvorlig karakter. I gode til-

fmlde kan problemerne handle om lommepenge, eller elev-

deltagelse. Der er kun lidt flere problemer reprmsente-

ret i de nyere boger sammenlignet med de mndre.

Man ser her en stark underre rmsentation af de sub'ekti-

ve as ekter af kulturen.

4,
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2.1.: brede samfundsmmssi e facts om det moderne samfund

I nogle lmreboger siden sidst i 70'erne er der korte

tekster der giver information om samfundsmmssige facts,

placeret i slutningen af hver lektion (om nodvendigt pA

modersmAlet). Smdvanligvis drejer det sig om informatio-

ner som i bred forstand kunne vmre praktiske for en beso-

gende. Denne slags informationer er ved at komme ind i

lmrebogerne i almindelighed.

Geografiske informationer var der nmsten ingen af i de

tidlige begynderboger, men i de nyere nmvnes der mange

byer. Dog opgiver man kun navnene, der er praktisk ta-

get ingen oplysninger af kulturgeografisk art. Som oven-

for omtalt, gor man i de nyere lmreboger meget ud af at

fortmlle hvor engelsk, tysk, fransk osv. bruges i verden,

men der er slet ingen oplysninger om historisk baggrund,

tosprogethedsproblemer osv.

Vi ser altsb en be ndende interesse i orien'zerint om sam-

fundsmmssige facts.

2.2.: brede sociopolitiske problemer

Man har ikke vmret inde pa brede samfundsmmssige proble-

mer for for nylig, hverken i teksterne eller i fotos o.

lign. Siden slutningen af 70'erne har lwreboger for unge

og vnksne vist problemer som kvinders udearbejde, eller

forhold vedr. fremmedarbejdere, men det har vmret forbigA-

ende og overfladisk. I de allernyeste lmreboger optrmder

der problemer sAsom ungdomsarbejdsloshed, vold og racisme,

spredt i teksten, eller behandlet i tematiske afsnit.

Der er sAledes nolefortforscDlemori-
entering.

2.3.: historisk baggrund, historiske emner

Der er praktisk taget ingen passager der handler om hi-

storiske emner, eller giver en historisk baggrund for nu-

tidige forhold, skont dette burde vmre muligt i hvert fald

pa modersmAlet. Dog har der i nogle tilfmlde vmret tema-

tiske enheder der har givet nogle historiske oplysninger,



for eksempel et tema om "la Bretagne".

3.1.: sammenligninger det

Da fremmedsprogslareboger for begyndertrinnet normalt ik-

ke bare bliver produceret for at blive brugt i produk-

tionslandet, men ogsA med henblik pA eksport til forskel-

lige lande med lignende behov, er det principielt umu-

ligt at udforme et sociokulturelt indhold der tager ud-

gangspunkt i en kontrastiv analyse af de to berorte lan-

de. Alligevel har den aktuelle interesse i interkultu-

relle forhold resulteret i nogle opfordringer i de nyere

lareboger om at drage sammenligninger med forskellige for-

hold i elevernes eget land. Undertiden prmsenterer de

nationale udgivere nogle tal som man kan diskutere udfra.

3.2.: gensidi e forestillin er fremmedbilledez, stereo-

typer

OgsA her er det ikke muligt at udarbejde materiale som di-

rekte er funderet i de specifikke gensidige forestillin-

ger som f.eks. nationale stereotyper, men i de nyeste la-

rebeger findes eksempler pA at der lmgges op til diskus-

sion af en rmkke forskellige nationaliteters stereotyper

af vedkommende land eller dets befolkning.

3.3.: gensidi e relationer: kulturel ma t o dominans sam-

arbejde og konflikt

Der er praktisk taget ingen steder, hvor man tager disse

sporgsmAl op. Det eller de berorte lande betragtes stadig

som grundlaggende isolerede storrelser. Dette hanger bl.

a. sammen med manglen pA historisk perspektiv, for ikke at

tale om internationalt eller globalt perspektiv.

4: forfatterholdning og fremstillingsform

Udtryk for holdninger - positive sAvel som negative eller

kritiske - til landet og dets befolkning er yderst sjald-

ne, isar I larebogerne fra 70'erne og 80'erne. Der er in-

gen Opegning af sammenhange eller modsatninger, eller op-

fordringer til kritisk analyse, ikke engang pa modersmA-

let.
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Tilgangen til det sproglige er ikke-problematiserende:

Det pmdagogiske fokus i de nyere systemer ligger pa at

vise hvordan individerne klarer sig sprogligt, hvordan

de orienterer sig ved egen hjmlp, og minidialogerne de-

monstrerer nmsten altid succes i disse forehavender. Den

sandsynlige mulighed for kommunikationssammenbrud pro-

blematiseres ikke, og der gives ikke gode rad om hvad

man skal passe ph. Dette perspektiv pa kommunikationen,

som stammer fra studierne i interkulturel kommunikation,

vil dog nok medfore visse fornyelser i kommende lmrebogs-

systemer.

Alt i alt ma man sige at den dominerende fremstillings-

form er pragmatisk, arobleminryiens
til at undgA ex licitte holdnin er til sociokulturelle

forhold.

No le forklarin er oq en evaluerin

Forst skal det understreges at en evaluering af lmrebo-

gerne ikke direkte er ensbetydende med en evaluering af

den undervisnings- og indlmringsproces der er knyttet til

dem. Det er naturligt at den faktiske undervisningsprak-

sis er mest pragmatisk orienteret, sprogligt enkel, oq at

indholdet primmrt kredser omkring elevernes eget liv og

egne erfaringer, hvilket er at foretrmkke, for sb vidt an-

gar den mundtlige produktion. Lmrebogernes sociokulturel-

le univers har da den funktion at overskride det selv-cen-

trerede perspektiv.

Der er en rekke fmlles trmk for alle begyndersystemer,

hvornar de end er produceret, inden for den periode vi un-

dersoger her:

1. De har et bestemt sociokulturelt fokus: mennesker fra

middelklassen eller socialt uplacerbare, af begge kon,

bymiljo, som deltager i en temmelig triviel sproglig inter-

aktion i nutidige fritids- eller forbrugssituationer. Per-

sonernes alder er nogenlunde tilpasset den intenderede e-

levgruppe.

MAske skal middelklassefokuset fortolkes som svarende til



den typiske elev? Hertil kan siges at siden 2. ver-

denskrig er gruppen af elever i fremmedsprogsundervis-

ningen blevet meget bred, bade hvad angAr alder og soci-

alt tilhorsforhold: mens fremmedsprogsundervisningen for

50'erne rettede sig mod unge i mellemskole o.lign., ret-

ter den sig nu ogsA mod born pA grundskoleniveau, og mod

yderst forskelligartede kategorier af voksner i de se-

r
neste

aogsa pensionister, inden for voksenundervisnings-

sektoren. Dette gmlder i smrlig grad engelsk, det typi-

ske forste fremmedsprog i mange europmiske lande. SA

det bliver vanskeligere og vanskeligere at tale om typi-

ske eller mAske gennemsnitlige elever. Dette gmlder smr-

lig voksne elever; men unge mennesker i dag har ogsA me-

get forskellig livsstil, pA trods af homogeniseringen af

den vestlige ungdomskultur. SA middelklassefokuset fore-

kommer i dag at vmre et kulturelt levn fra 50'erne og for.

Overvmgten af fritids- og forbrugssituationer kdn retfmr-

diggores med henvisning til sproglige behov, da disse

situationer ismr er prmget af fmllessproget, mens arbejds-

situationer ofte (men ikke altid) er prmget af fagsprog,

der jo ikke er egnet til begynderniveauet. Men alligevel

burde der vmre en bedre reprmsentation af arbejdssituati-

oner, ismr nAr der er tale om voksne elever.

De trivielle dialoger pA begyndertrinnet er et stort pro-

blem, ligesom tendensen til infantilisering. MAske dr det-

te til en vis grad uundgAeligt pA dette niveau, men alli-

gevel burde man bestrmbe sig pA at forfatte dialoger der

er noget mere fantasifulde.

2. I alle begyndersystemerne er personernes subjektivi-

tet og folelser underreprmsenteret. PA en made er de hal-

ve mennesker. Dette forhold, som bestemt ikke er let at

mndre pA begyndertrinnet, er blevet understreget af den

voksende pragmatiske orientering af fremmedsprogsundervis-

ningen. MAske kunne denne situation modvirkes ved udvi-

det brug af autentiske personer der allerede er lidt kendt

i forvejen, ved portrmtfotos, og ved anvendelse af teks-

ter pA modersmAlet.
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3. Alle begynderbogerne er prmget af den neutrale frem-

stillingsform. Alt hvad der evt. kunne provokere eller

lmgge op til konflikt undgás. Dette hmnger formentlig

sammen med dels en slags selvcensur bogerne skal bru-

ges i en offentlig sammenhmng og mA heist ikke stode no-

gen -, dels med en vigtig underliggende ideologi, som fun-

gerer sammen med pragmatisk fremmedsprogsundervisning: kul-

turrelativismen, som har pAvirket fremmedsprogsundervis-

ningen siden 60'erne ikke mindst ph begynderniveauet. Ka-

rakteristisk for kulturrelativismen er at den understre-

ger at alle nationale kulturer og andre kulturelle forhold

er ligevmrdige, og har lige ret til at eksistere, men sam-

tidig at man ikke bar blande sig, vurdere eller kritisere

dem, eller forholde sig politisk til dem. Kulturrelati-

vismens dominans kan mAske tilskrives det forhold at det

sociokulturelle indhold tilsynelandende sjmldent er ble-

vet reflekteret fra et pmdagogisk synspunkt. For kultur-

relativismen er faktisk uhensigtsmmssig i forhold til pm-

dagogiske mAl som diskussion og engagement.

Disse konstanter danner baggrunden for en rmkke dybtgAende

mndrinaer i lairebeigernes univers:

1. Skce,nt det sociokulturelle fokus stadig er middelklassen,

har vi set en generel spredning af sociale grupper, er-

hvervsgrupper, aldersgrupper, byer og lande, ganske smrlig

i det visuelle materiale. Selv om indholdet ikke er reprm-

sentativt i kvantitativ forstand - dette er nmppe gerligt -

sA er det meget mere realistisk end det sociale snmversyn

50'erne og 60'erne.

Men denne realisme er ikke socialt og kulturelt strukture-

ret, den er fra menteret. Virkeligheden beskrives i glimt.

2. PA samme tid har der udviklet sig en radikal individua-

lisering, ismr i forbindelse med (nmsten) voksne elever.

Den eneste stabile sociale funktion der er tilbage, er kun-

den.

Dette understreges af den stmrkere pragmatiske orientering,

som har favoriseret valget af turister eller andre bescagen-

de sum identifikationsmodelh:r. Her kan vi ogsA tale om



fragmentering.

3. Reproduktionsteknikkens udvikling har muliggjort an-

vendelson af en stor mmngde fotografier i lmrebogerne.

SAlOes understreges den ovennmvnte underreprmsentation

af subjektiviteten af en orientering henimod de visuali-

serbare aspekter af kulturen. Desuden er den.mstetiske

dimension i almindelighed (billeder, lay-out osv.) ble-

vet en ny motivationsfaktor, udover den praktiske sprog-

lige motivation. Dette er i skarp kontrast til den type

motivationsfaktorer som fokuserer pA det psykologiske,

folelsesmmssige indhold, og som er udbredte uden for den

pmdagogiske kontekst: vold, deld, terrorisme, magi, og

oprivende kmrlighedsdramaer.

Den ovennmvnte tendens til en noget storre sociantdiel

og geografisk variation har klart en modsvarighed i den

almindelige udvidelse af interessehorisonten hos bl.a.

befolkningerne i vesten siden 60'erne. De andre foran-

dringer der har vmret nmvnt: fragmentering, individuali-

sering, pragmatisme, og objektivering ved visualisering,

svarer ogsh til nogle velkendte udviklingslinjer i de

vestlige samfund.

4. Det skal tilfojes at forsogene pA at introducere sam-

fundsmmssige og historiske oplysninger, og kontrastive og

interkulturelle overvejelser, undertider ved hjmlp af te-

matiske afsnit, er et svar pa en generel tendens inden for

institutionaliseret fremmedsprogsundervisning: en storre

vçJtning af det elementmre niveau. Det at fremmedsprogs-

undervisningen retter sig mod stadig bredere elevgrupper,

betyder at elever der har valgt et 2. eller 3. fremmed-

sprog - typisk tysk/flansk/spansk som valgfag i mange eu-

ropaiske lande indstiller deltagelsen efter et, to eller

tre Ar, afhmngigt af de muligheder de forskellige under-

visningssystemer giver. Derfor stifter eleverne ofte kun

bekendtskab med det elementmre niveau, og begyndersystemet

er sandsynligvis det eneste materiale de fAr. Dette bety-

der at der er et storre ansvar forbundet med udarbejdelsen

af begynderbogerne, med hensyn til hvad der er basalt og
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minimalt, bade sprogligt (cf. EuroparAdets diskussioner

af "tmrskelniveauet") og sociokulturelt. SA sociokultu-

relle elementer fra mere avancerede niveauer har tendens

til at "synke ned" pA begynderniveauet. For ovrigt er

det ikke usandsynligt at de traditionelle begyndersyste-

mer efterhAnden vil blive erstattet af adskilte temati-

ske enheder.

_gyg:igpHenderboernemellertnodernisme"o"ost-rnodernisme"

Der stilles mange krav til moderne begynderbeger. Udo-

ver det krav at de skal Imre gode redskaber til sprogind-

lmringen, er de ogsS ved at fA en ny rolle som redskaber

til kulturundervisning. Man kan sige at de ber "fremstil-

le landet i en neddeskal".

EfterhAnden som sproglmrebegernes betydning for udviklin-

gen af kognitive og affektive strukturer vokser, mA man

lmgge sterre og sterre vmgt pA social realisme (udvalgt og

fremstillet sAdan at indholdet er relevant for elevernc).

Dette kan fortolkes som en begyndende modernisering af lm-

rebegerne, en modernisering som har udfoldet sig forholds-

vist sent pA det elementmre niveau ph grund af fremmed-

sprogsundervisningens traditioner.

Men samtidig kan begynderbegerne siges at vmre pAvirket af

en anden udvikling som til en vis grad modvirker moderni-

seringsprocessen: den brede stremning i vestlig kulturpro-

duktion som nogle kalder "post-modernisme". Mange trmk

ved de nyere tegyndersystemer kan tilskrives denne strom-

ning: fragmenteringen, objektiviseringen og interessen for

den skinnende overflade, fravmret af udtrykte vmrdier og

personlige felelser, og manglen pA et historisk perspektiv.

Der er dog ingen smrlig stilblanding, hvilket ellers er et

karakteristisk trmk ved post-moderne kultur. Her er det

maske moderniseringsbehovet der dominerer, og som for be-

gynderbegernes vedkommende fremkalder en forholdsvis rea-

listisk stil, der skildrer nutidigt hverdagsliv uden de

store kunstneriske ekstravagancer.

Begynderbegerne er sAledes ofte temmelig avancerede mste-



tisk og formelt, men fra et pmdagogisk synspunkt mA man

forst og fremmest kritisere fragmenteringen. Det er.mu-

ligt at begynderbogerne er blevet pAvirket af den post-

moderne stromning netop pA grund af det sociokulturelle

indholds traditionelle sekundmre status. Men den pmda-

gogiske miljo er begyndt at reflektere over de didaktiske

og metodologiske dimensioner af det sociokulturelle ind-

hold. En vigtig opgave for fremtidige sproglmreboger er

at bidrage til "cognitive mapping" (cf. Jameson 1985),

dvs. give en struktureret indsigt i kultur og samfund.

Den aktuelle interesse for national identitet kan bl.a.

vmre et symptom pA ubehaget ved manglen pA kulturel sam-

menhmng.

Vmk fra den sekundmre status

Den sociokulturelle side er sAledes ved at blive udviklet

pmdagogisk, og opnA en status pA linje med den sproglige

side.

Dette indebmrer bl.a. en mere udtalt tvmrfaglighed i pro-

duktionen af begynderboger, en tvmrfaglighed der omfatter

kompetencer vedr. fremmedsprogspmdagogik, antropologi, hi-

storie, illustrering, skuespil (til fotos og evt. indta-

linger), og det vigtigste: en professionel forfatter der

kan bidrage til en mere fantasifuld, men stadig realistisk,

dramatisering af hverdagskommunikation.

Et af de mest karakteristiske trmk ved sproglmreboger er

forfatternes store anonymitet. Selv om deres navne er

fungerer de traditionelt som beskedne formidlere

af sociokulturelle forhold, i hvert fald pA begynderniveau-

et. Denne tradition burde revideres; forfatternes syns-

punkter burde vmre Abne for diskussion, sAledes at man kun-

ne skabe en stmrkere motivation over for det sociokulturel-

le indhold, udover de motivationsfaktorer der er knyttet

til den mstetiske form og sproget i snmver betydning.
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KULTURFORMIDLING KULTURINDLRRING - KULTURUNDERVISNING

Karen Risager

Kulturformidlingen i fremmedsprogsundervisningen: dette

udtryk kunne trmnge til en lidt mere prmcis semantisk be-

skrivelse. I det folgende vil jeg derfor forsege at lave

en forelobig indkredsning af begrebet kulturformidling i

forhold til to andre begreber som ogsA diskuteres: kultur-

indlmring og kulturundervisning. Jeg beskmftiger mig her

ikke med andetsprogsundervisning og -indlmring, men jeg

er bl.a. inspireret af T. Skutnabb-Kangas og R. Phillip-

son 1983, som ismr beskmftiger sig med kulturdimensionen

i andetsprogssammenhmng.

Kulturformidlinq

Kulturformidling er den mest anvendte danske betegnelse i

forbindelse med kulturdimensionen i fremmedsprogsunder-

visningen. Begrebet bruges bade i og uden for fremmed-

sprogsundervisningen, og refererer i almindelighed til vi-

deregivelsen af kulturvmrdierne, til formidlingen af den

almene dannelse, hovedsagelig via dansk- og historieunder-

visningen, og via folkeoplysende institutioner som pres-

ser radio, TV, museer og biblioteker. Begrebet viser sá-

ledes tilbage til en mldre dannelsestradition, som pA sin

side har undergAet en mndring siden 1960'eine i en mere

sociologisk, international og kulturpluralistisk retning.

Begrebets lidt traditionsprmgede konnotationer gør det

vanskeligt at anvende helt uden forbehold i dag.

Andre betegnelser findes ogsA: kulturkendskab (f.eks. pa

Danmarks Lmrerhojskole), kulturkundskab og samfundsorien-

tering. De to forste er i slmgt med de norske og svenske

betegnelser: i Norge bruges smdvanligvis kulturkunnskap

eller bakgrunnskunnskap, i Sverige realia, kulturoriente-

ring eller kulturkunskap (cf. Risager 1989a). Disse be-

tegnelser rummer nok ikke associationer til den mldre dan-

nelsestradition, men alligevel er de ikke helt tilfreds-
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stillende: For det forste er de forholdsvis snmvre, i-

det de fokuserer pA det kognitive indhold af den fremme-

de kultur, pA det rent vidensmmssige, mens kulturformid-

ling ogsA rummer en holdningsmmssig, dannelsesmmssig di-

mension. For det andet har kulturformidlingsbegrebet

den fordel at det mere end de andre implicerer forestil-

lingen om interaktion mellem to kulturer. Jeg vil der-

for foretrmkke at bruge begrebet kulturformidling.

War der er tale om kulturformidlingen inden for fremmed-

sprogsundervisningen, er der en vis uudtalt konsensus

om at lade kulturbegrebet dmkke hele den sociokulturel-

le indholdsside, dvs. bade "finkulturen", dagliglivets

kulturformer, og okonomisk-sociale-politiske fornold. I

virkeligheden er det en for bred betydning at lmgge i

begrebet. For selv om der er uenighed om hvad kulturbe-

grebet stár/skal stA for, sA er der kun fA der mener at

okonomisk-sociale-politiske forhold uden videre kan dmk-

kes af ordet kultur. I folge manges og min mening dmkker

kulturbegrebet specielt samfundets kollektive og subjek-

tive bevidsthedsmmss4.ge forhold og deres symbolske udtryk.

Alligevel er det praktisk at bruge betegnelsen kultur som

en samlebetegnelse for hele indholdssiden, og det vil jeg

gore i det folgende, ogsá i forbindelse med begreberne

kulturindlmring og kulturundervisning.

Kulturindlmring

Nogle af de grundlmggende teoretiske distinktioner i frem-

medsprogspmdagogikken er ogsA anvendelige inden for kul-

turdimensionen. I lighed med distinktionen mellem sprog-

indlmring og sprogundervisning, kan man sAledes skelne

mellem kulturindlmring og kulturundervisning:

Kulturindlmring (fremmedkulturindlmring) kan beskrives som

den socialpsykologiske og sociale proces hvor individet ud-

vikler nogle forestillinger om og nogle indstillingor til

den fremmede kultur, samt udviklet en adfmrd som muliggor

hans/hendes personlige kontakt med den fremmede kultur.

De fleste udvikler efter den forste barnealder nogle fore-
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stillinger om forskellige fremmede lande og folk, bade i

skolesammenhmngen og i stigende grad - udenfor: via re-

klamer, massemedier, boger, via rejser og kontakt med ind-

vandrere og flygtninge m.m. Forestillingerne er for det

meste fragmentariske og ret stereotype, men de er der, og

er bl.a. med til at definere ens egen kulturelle identitet.

Fremmedkulturindlmringen er ismr indlmring pa afstand: fo-

restillingerne og indstillingerne udvikler sig hos os mest

pA grundlag af middelbare erfaringer vi har fAet gennem f.

eks. massemedierne, eller mAske gennem nogle af skolens

fag - udtrykt i tekster, billeder, film osv. Dette bety-

der at kulturindlmringen har en meget svagere adfmrdsdi-

mension end sprogindlmringen, mens tilsvarende den yogni-

tive og den affektive dimension er stmrkere. Hvad vi ud-

vikler, er forst og fremmest mentale forestillinger: spmn-

dende fra dem factsmmssige detailviden til det symbolske

helhedsbillede, og indstillinger: afvisende, fjendtlige,

positive, beundrende, solidariske, sentimentale, kritiske

osv. Den kulturelle adfmrd, f.eks. hensigtsmmssig per-

sonlig fremtrmden: pAklmdning, kropssprog m.m..udvikles

forst rigtigt gennem umiddelbare erfaringer, i den person-

lige kontakt med udlmndinge.

Sammenhmngende med at kulturindlmringen overvejende er kog-

nitivt og affektivt orienteret, ligger hovedvmgten pA den

receptive side, ikke den produktive. Man "modtager" mere

end man "giver". Dette er dog ikke ensbetydende med at

kulturindlmringen er en passiv proces. Den enkelte har

sikkert nogle selektive mekanismer, som ubevidst styrer

indlmringen, pa grundlag af ens psykiske Abenhed, forvent-

ninger, menneskesyn og samfundssyn.

Kulturindlmringen er en del af individets almindelige so-

cialisation. .Man kan sige at det i virkeligheden er det

affektive indhold der er tyngdepunktet i kulturindlmrin-

gen: Mange af de erfaringer der formidles til os, er prm-

get af mere eller mindre udtalte holdninger og vurderinger.

De er vigtige for vores orienteringsevne i forhold til vo-

res sociokulturelle omverden, og ofte prmget af en etno-

centrisk synsmAde, som vi mAske i vore dage ikke altid vil
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vmre ved. Mogie fortrmnger mAske de etnocentriske fore-

stillinger til fordel for en formuleret kulturrelativis-

me (cf. Risager 1988).

Kulturindlmringen er karakteristisk ved at den, i endnu

hojere grad end sprogindlmringen, rummer muligheder for

refleksivitet, dvs. det at man ved kontakten med den frem-

mede kultur (af nogle kaldet C2 i lighed med L2) lmrer no-

get om sin egen kultur (C1).

Forholdet mellem kultur og sprog er generelt lost i den

del af kulturindlmringen der finder sted uden for sprogfa-

gene. Ofte formidles forestillinger og indstillinger til

os uafhmngigt af det fremmede sprog, i en dansk diskurs,

mAske i oversat form. Dette vil dog i nogen grad mndre sig

med udviklingen pa satellit- og kabel-TV omradet, hvor s2-

erne vil modtage fremmedsprogede programmer.

Kulturundervisning

Kulturundervisning (fremmedkulturundervisning) kan pa sin

side beskrives som den sociale og socialpsykologiske proces,

hvor en elev eller elevgruppe, under bestemte institutio-

nelle betingelser, bibringes et input til kulturindlmrin-

gen, under anvendelse af bestemte metoder og materialer.

Fremmedkulturunaervisning foregAr ikke bare i forbindelse

med sprogfagene, men ogsa i visse andre fag: geografi, hi-

storie, religion, samfundsfag osv. Men i det folgende vil

jeg koncentrere mig om sprogfagene.

NAr kulturundervisningen i forbindelse med sprogundervis-

ningen starter, er kulturindlmringen som oftest godt i gang.

Derfor begynder kulturundervisningen nmsten aldrig fra bar

bund. Traditionelt gor undervisningen ikke meget ud af at

frugtbargore denne situation, den har tvmrtimod haft ten-

dens til at ignorere elevernes udgangspunkt. Men undervis-

ningen bor tage hojde for at der ofte er udviklet en

mmngde forestillinger og indstillinger man kan bygge vi-

dere pa (cf. Séféfian 1987 og Risager 1988).

En af kulturundervisningens opgaver er at bevidstgore e-

leverne omkring disse forestillinger og indstillinger:
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hjmlpe dem med at formulere dem, gore dem bevidst for

sig selv og for gruppen, diskutere dem og udvikle dem

(cf. Zarate 1986). Derved fAr kulturundervisningen en

stmrkere kogritiv dimension end kulturindlmringen; for

det at udvikle forestillingerne og indstillingerne in-

debmrer f.eks.

- at underbygge og supplere dem med mere viden

- at differentiere dem historisk og sociologisk

at opove i indlevelse og perspektivskift

- at skabe overblik og sammenhmng

Tyngdepunktet i kulturundervisningen er derfor pA det

kognitive indhold, men det affektive er samtidig ogsA

vmsentligt, idet kulturundervisningens opgave ogsA er at

opmuntre til bevidst formulering af holdninger og vmrdi-

er, og at anerkende eksistensen af kritiske og solidari-

ske indstillinger.

Hovedvmgten ligger i kulturundervisningen pA den recep-

tive side, ligesom i kulturindlmringen, dvs. at kultur-

undervisningen ismr foregAr gennem arbejde med forelig-

gende tekster, billeder, film af enhver art. Men til

forskel fra kulturindlmringen har ogsA den produktive

side en vis plads, idet der kan arbejdes systematisk med

fremstilling og formidling af aspekter af den fremmede

kultur og af ens egen.

Kulturundervisningen kan vmre lighedssogende eller for-

skelssogende. Den hidtidige kulturundervisning, ismr be-

gynderundervisningen, har mest vmret lighedssogende, idet

man har beskmftiget sig med forhold der er almindeligt

udbredt i alle vestlige samfund: livet i kernefamilien,

ungdommens liv, ferie og forbrug. I ovrigt er det lig-

hedssooende ogsA et karakteristisk trek ved kulturfor-

midlingen i TV, cf. Tufte 1987, som omtaler enhedsprm-

get i det fremmedkultvrelle stof, som en funktion af at

stoffet typisk produceres med henblik pa at blive solgt

overalt i verden.

En mere forskelssogende kulturundervisning kan udnytte

kulturindlmringens muligheder for refleksivitet ved at
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betone det komparative: konfrontationen mellem de to kul-

turer, evt. perspektivere med kendskab til den samfunds-

mmssige baggrund for forskellenes opstAen. Denne akti-

vitet er et vigtigt element i udviklingen af en metakul-

turel bevidsthed, noget der er mindst lige sh vigtigt at

udvikle som metasproglig bevidsthed (cf. Byram 1989).

Til forskel fra kulturindlmringen hmvder kulturundervis-

ningen i sprogfagene enheden af sprog og kultur (selv om

sprogfmrdighedsundervisningen og kulturundervisningen i

praksis undertiden foregAr adskilt). Set fra kulturdi-

mensionens synspunkt har sproget her en slags dobbelt-

funktion: pA den ene side er det on barriere, idet de be-

grmnsede sproglige fmrdigheder opbremser den kognitive

og affektive udvikling (infantiliseringsproblemet), pb

den anden side er det en nEmit til en dybere - indefra -

forstAelse af kulturen.

KulturunderviE_ingen er en form for kulturformidling der

er smrlig specialiseret institutionelt, og prmget af be-

stemte faglige traditioner mht. mAl, metoder og materi-

aler. Det kan undertiden vmre hensigtsmmssigt at se kul-

turundervisningen under synsvinklen kulturformidling, for

derved at kunne karakterisere kulturundervisningens rol-

le i forhold til den ovrige kulturformidling i samfundet.

Man kan f.eks. iagttage en stigende relativisering af

kulturundervisningen i konkurrence med kuiturformidlin-

gen i andre medier, der som oftest er mere fmngslende

i kraft af anvendelsen af visuelle og musikalske udtryks-

former i storre stil (cf. Risager 1989b).

Kulturindlmrin vs. kulturundervisnin

Som det ses, er kulturind1mring og -undervisning to me-

get forskellige processer. Kulturindlmringen er en livs-

lang proces, mens kulturundervisningen er tidsmmssiqt

temmelig begrmnset. Kulturindlmringen griber langt ind

i personlighedens affektive og kognitive struktur, mens

kulturundervisningen er en mere udvendig og manifest pro-

ces. Kulturindlmringen er socialt differentieret: der er

uLvivlsomt nogle sociale forskelle mht. hvilke forestil-



linger og indstillinger man udvikler; pA den anden side

er kulturundervisningen egalitmrt orienteret, og har svmrt

ved at tage hojde for forskellene.

Undervisningen og indlmringen interagerer pA en eller an-

den made. Elevens forestillinger og indstillinger til det

fremmede land er bl.a. med til at bestemme den indleden-

de motivation. Og undervisningen griber ind i og pAvirker

indlmringen, men det er nok en illusion at tro, at resul-

tatet af kulturindlmringen altid vil vmre identisk med det

resultat der er tilsigtet i kulturundervisningen. F.eks.

kan man tmnke sig at eleverne eller nogle af dem, i visse

tilfmlde bestyrkes i nogle fordomme, selv om det er under-

visningens overordnede formal at modvirke sAdanne. Denne

problemstilling bermes af nogle studier af elevreception,

dvs. studier af hvad eleverne rent faktisk fAr ud af un-

dervisningen, cf. Young 1963 og Byram 1989.

Disse forhold gor det muligvis pAkrmvet at der udvikles

evalueringsformer der bade belyser tilegnelsen af selve

undervisningsstoffet, og (nogle af) de andre forestil-

linger der eksisterer sidelobende hermed.

Det komplicerede resultat som kulturindlmringsprocessen,

modificeret ved kulturundervisningen, skaber hos indivi-

det, kan betegnes som hans/hendes kulturelle kompetens,

et udtryk som er ved at blive mere almindeligt i takt med

at kulturdimensionen knyttes tmttere til den teoretisk me-

re veludviklede fremmedsprogspmdagogik. Som det fremgár

af det foregAende, er det imidlertid vigtigt at mmrke sig

at den kulturelle kompetens indeholder bade kognitive, af-

fektive og adfmrdsmmssige komponenter, og de kognitive

og affektive komponenter er af relativt storre betydning

her end i den kommunikative kompetens.

Kulturpmdagogik

Som overbegreb for bade kulturindlmring og -undervisning

inden for institutionaliseret undervisning kunne man bru-

ge kulturp±lagolik (fremmedkulturpmdagogik), i lighed med

den brede brug af ordet fremmedsprogspmdagogik.
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Det foregAende har handlet om kulturpxdagogikkens almene

niveau, det der kendetegner processerne uanset hvilke spe-

cifikke lande der er Cl og C2. Dette almene niveau er fml-

les som alle undervisningsfagene, inkl. fremmedsprogene, og

refererer groft sagt til to brede videnskabsfelter:

indlmrings- og undervisningsprocessen: kognitiv psykolo-

gi, socialpsykologi, almen pmdagogik

- indholdet: almen samfundsvidenskab, bl.a. antropologi,

sociologi og politologi

Men kulturpmdagogikken har naturligvis ogsA sit fagspeci-

fikke niveau. Indholdet af indlmringen hhv. undervisnin-

gen er i had grad bestemt af hvilket specifikt land der er

C2. Derudover er arten af relationen mellem Cl og C2 af

stor betydning: hvad vil forskellige danske elever f.eks.

finde interessant og relevant at fA kendskab til, hvis det

drejer sig om USA? eller DDR? eller Tanzania? Her har

Danmarks plads i kulturhistorien en ikke uvmsentlig be-

tydning.

Det fagspecifikke niveau, som er en del af fagdidaktik-

ken for det enkelte fag, refererer hovedsagelig til to

andre brede videnskabsfelter:

regionale og historiske studier (omrAdestudier) af C2 og

Cl

kulturhistoriske og komparative studier af relationer

mellem Cl og C2

Til slut skal bringes et lille skema som viser de gennem-

gbede termers forhold til hinanden:

i undervisn.systemet

sprogfag

KI + KU

(KF)

KP

ikke-sprogfal

KI + KU

(KF)

KP

45

uden for undervisn.syst.

K1 + KF
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FREMMEDSPROG OG GLOBAL BEVIDSTHEDx)

Karen Risager

Studiet af globale sporgsmAl af vital betydning for men-

neskehedens fremtid bOr vmre en dimension af al almen

undervisning for born, unge og voksne, og det gmlder

deelt alle fag.

Hvilke muligheder har fremmedsprogene for at medvir-

ke til udviklingen af global bevidsthed, dvs. en for-

stAelse af og en ansvarsbevidsthed over for vor tids

grundlmogende konflikter, kriser og potentialer, forst

og fremmest omkring de brede temaer: Nord-Syd-problema-

tikken, Ost-Vest-problematikken, menneskerettighederne

og det globale miljo?

I det folgende vil jeg tage udgangspunkt i fremmedsprogs-

undervisningen i Danmark, og eksemplerne er herfra, men

problemstillingerne er fmlles for al fremmedsprogsunder-

visning. Derimod kommer jeg ikke ind pA de smrlige for-

hold i forbindelse med andetsprogsundervisning.

Tre _grader af tilnmrmelse til globale studier

Man kan skelne mellem tre grader af tilnmrmelse til glo-

bale studier, som eksisterer sidelobende i fremmedsprogs-

undervisningen i dag:

1. Lokale temaer: Studiet af temaer som er udvalgt for

at belyse trek af en bestemt fremmed kultur, f.eks. un-

ges liv og interesser i Vesttyskland, eller litteratur

fra det frankofone Vestafrika. SAdanne temaer kan vmre

et middel til at udvikle interkulturel forstAelse, to-

lerance og kritisk konfrontation mellem den fremmede kul-

tur og ens egen. De er udbredte, og meget vmrdifulde;

men da de har et lokalt begrmnset perspektiv, er de be-

x) Denne artikel er oprindelig skrevet pa engelsk: World

Studies and Foreign Language Teaching: A Perspective from

Denmark, og udkommer i: World Studies Journal 7 2
1989.
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skedne med hensyn til udvikling af global bevidsthed.

2. Lokale_temsleLialobal belysninv Studier af temaer

der primmrt er udvalgt for at belyse vmsentlige trmk af

en bestemt fremmed kultur, men suppleret og beriget med

en global dimension, f.eks. mad i Frankrig, sammenlignet

med verdens fodevaresituation; eller sorte i Storbritan-

nien, set i lyset af verdens flygtninge- og migrations-

problematik. En meget stor del af de lokale temaer, som

allerede optrmder i fremmedsprogsundervisningen, kan for-

modentlig kobles til den globale kontekst pa en eller

anden made, og blive et udmmrket bidrag til global be-

vidsthed.

3. Globale temaer: Studiet af temaer som I sig selv rum-

mer en global problematik, f.eks. imperialisme, atom-

sprmngninger, nedrustning m.v. SAdanne temaer er det

mest konsekvente forsog pa at arbejde med globale studi-

er inden for rammerne af fremmedsprogsundervisning, og i

det folgende vil jeg ismr fokusere pA fremmedsprogsun-

dervisningens muligheder i den retning.

Udviklin en siden 1970'erne

Fremmedsprogsundervisningen har nodvendigvis et sprog-

ligt udgangspunkt i den forstand at f.eks. engelskunder-

visningen baserer sig pa engelsksproget materiale (evt.

suppleret med materiale pa modersmAlet). Desuden er frem-

medsprogsundervisningens identitet at den primmrt beskmf-

tiger sig med kultur- og samfundsforhold i de lande, hvor

sproget bruges (samt evt. elevernes eget land). Frem-
y.

medsprogsundervisningen er sAledes underlagt en sproglig,

hvilket ogsA vil sige en geografisk begrmnsning.

Denne identitet har imidlertid udviklet sig i Arenes lob

pa afgorende made:

1. Den europmiske scene: Siden sidste Arhundrede og op

til 1970'erne var zammen helt overvejende den europmiske

kulturnation der benyttede sig af vedkommende sprog (pet

skal dog siges at man i engelskundervisningen allerede tid-

ligt har interesserct sig for dele af det britiske impe-



rium eller Commonwealth, f.eks. Indien). Koncentratio-

nen omkring den europmiske kulturnation prmger stadig

megen fremmedsprogsundervisning, men der er blevet sla-

et en kraftig breche i den siden 70'erne, hvor kultursi-

den gennemgik en modernisering i sociologisk, antropo-

logisk og ikke-eurocentrisk retning:

2. Det storre s ro samfund: Rammen for valg af lande og

temaer blev i stigende grad det storre sprogsamfund: de

engelsksprogede lande, de fransksprogede lande osv. Selv

om centerlandene stadig indtager en fremtrmdende plads

(hvilket er naturligt hvis undervisningen finder sted i et

andet europmisk land), er stadigt flere lande og omrAder

blevet inddraget i en "centrifugal" proces: USA, Canada,

Latinamerika, DDR, Australien, Maghreb, det frankofone

Vestafrika, det anglofone Afrika osv. Samfundskritiske,

anti-imperialistiske og antropologiske stromninger har ud-

videt den geografiske og sociale horisont.

Nar fokus er pA et ikke-europmisk land eller omrAde, er der

ofte tale om lokale temaer, afgrmnset i forhold til ved-

kommende land eller omrAde (f.eks. det spansktalende La-

tinamerika), men der er ogsA tit tillob til en global til-

gang, f.eks. i form af gennemgang af landets/omrAdets hi-

storiske relationer til evt. tidligere kolonimagter, og nu-

vmrende imperialistiske magter, eller i form af en temati-

sering af konflikten mellem tradition og modernitet.

At der stort set kun er tale om tillob, har at gore med at

der er et sprogligt udgangspunkt. For det er karakteri-

stisk at man fokuserer pA et sprogomrAde, og til gengmld

slet ikke pa et andet, selv om det mAske i et storre per-

spektiv ville vmre relevant. NAr man f.eks. arbejder med

det engelsksprogede Afrika inden for engelskundervisnin-

gen, er der ingen koblinger, sammenligninger eel. i for-

hold til det fransksprogede eller det portugisisksproge-

de, og omvendt.

N fokus er pa et europmisk land, er det typiske at der

ikke endnu er nogen tillob til en global tilgang. Behand-

lingen af landene er helt domineret af den traditionelle

tilbojelighed til at standse ved det nationale niveau (sam-
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tidig med at der er kommet en klart eiget bevidsthed om

den interne sociale og kulturelle variation). Der er

sjmldent nogen hentydninger til landets evt. _olle i ver-

denssystemets udvikling, imperialisme og kolonialisme, og

tilbagevirkninger pA landet selv: kapitalakkumulation og

industrialisering, eller f.eks. kunstneriske - kinesiske,

japanske, afrikanske - impulser udefra (cf. diskussionen

om "double impact", f.eks. Wesley Johnson 1985). Blind-

heden for tvmrkulturelle processer ses bl.a. ogsA i den

hidtil manglende tematisering af amerikaniseringen i de

vesteuropmiske lande efter 2. verdenskrig.

3. Den globale scene: En udvikling der er kommet til her

i 80'erne, er at rammen for stofvalget i nogle tilfmlde

er globale temaer med tilknytning til vedkommende sprog-

omrAde. Exx. fra Danmark er: Une France forte? (1982),

Peace in the Nuclear Age? (1984), Imperialism comes to

Africa (1985), Friedensbewegungen in Ost und West (1985),

La polynesie Française (1986), Utopia? Visions of Future

Societies and Social Structures (1986), og The Arms Race

of the Human Race (1986).

Princieitit kan man sige at nogle globale temaomrAder har

mere tydelig geografisk tilknytning end andre: Menneske-

rettighedsproblematikken og problematikken omkring det

globale miljo har en relativt svag geografisk tilknytning,

da de bercarer alle egne af verden, blot med forskellig styr-

ke. Derimod har Nord-Syd- og Ost-Vest-problematikken en

klar geografisk dimension (der dog er mere social og poli-

tisk end rent geografisk). Derfor er nogle sprog abstrakt

set mere oplagte end andre til at belyse sAdanne temaer:

- Enielsk, som har den bredeste geografiske ti/knytning af

af alle verdens sprog, er overvejende knyttet til den vest-

lige, kapitalistiske blok som dens forende sprog og lingua

franca indadtil og udadtil. Sproget har betydning for en

rmkke omrAder af aktuel global interesse: Japan, NIC-lande-

ne (Newly Industrializing Countries) i Ost- og Sydostasien,

Israel, Sydafrika, og en lang rmkke mere eller mindre fat-

tige tredje verdens lande, heriblandt nogle i en sociali-

stisk overgangsproces. Derfor er engelsk oplagt bade som
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indganç, til Nord-Syd- og til Ost-Vest-problematikken.

(I ovrigt ben' man i forbindelse med engelskundervisning

diskutere det legitime i at betegne engelsk som et "ver-

denssprog").

- Fransk, spansk og portugisisk har en lidt mere begrmn-

set geografisk tilknytning: dele af Vesteuropa, og dele

af den tredje verden i Afrika og Latinamerika, savel som

NIC-landene Brasilien og Mexico. Ogsâ disse sprog er

egnede som indgang til Nord-Syd-problematikken, og ogsa

til Ost-Vest-problematikken (Cuba, Nicaragua, Angola m.

m. ).
- EassiAlccatIst har begge klare kontinentale tilknytnin-

ger til hhv. Sovjetunionen og Centraleuropa. Disse sprog

er derfor smrlig oplagte indgange til Ost-Vest-problema-

tikken.

Ogsa andre, mere lokalt begrmnsede, sprog har forskelli-

ge muligheder afhmngigt af sporgsmal som: hvilke samfunds-

typer er de bmrere af? Hvilken dynamik og hvilke visio-

ner kan de udtrykke? Man kan i den forbindelse beklage at

ikke sprog som arabisk, japansk eller kinesisk er bedre re-

prmsenteret blandt skolesprogene i Europa, idet de hver

fnr sig er bmrere af alternative opfattelser af verdensud-

viklingen.

Situationen i Danmark

Danmark kan nyde godt af en tradition for fremmedsprogs-

undervisning i flere sprog, hvilket muliggeir mange for-

skellige vink).er pa den globale dimension. Fremmedspro-

gene er ikke perifere fag, men er placeret mellem de cen-

trale dannelsesfag det gmlder ismr engelsk i dag. En-

gelsk er obligatorisk for alle fra 5. klasse (eller tid-

ligere efter skolens valg), og i 7. klasse skal der vml-

ges mellem tysk og fransk. I den videregaende skole

(Gymnasiet) lmses der et eller to sprog udover engelsk

(tysk/fransk/spansk/russisk, afhmngigt af det studiepro-

gram den enkelte elev lmgger. Derimod er hjemmesproge-

ne ikke reprmsenteret i skolesystemet som fremmedsprog.

Siden en rmkke forsog i 70'erne har der vmret tradition
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for tvmrfag1igt samarbejde i et vist omfang, afhmngigt

af skemaets muligheder, ismr mellem historie, dansk og

samfundsfag, men religion og sprogfagene har ogsA under-

tiden vmret inddraget. Derfor er der i Danmark en ba-

sis for en bade samfundsorienteret og kulturorienteret

lec_jsirustiindervisninfreinn pa mellemhojt niveau. Der er

ogsA en stigende interesse for global orientering af

undervisningen i sin helhed. Den stottes pA den ene si-

de internationalfgeringsprocessen inden for ismr de

kommercielle uddannelser, DA den anden side af en aktiv

indsats fra officielt hold for at beskrive skoleunder-

visningens vmrdiindhold, heriblandt det globale ansvar

(cf. Lund m.fl. 1988). OgsA de ovennmvnte udgivelser til

fremmedsprogsundervisningen er eksempler herpA, og de er

produceret i den hensigt at styrke mulighederne for tvmr-

fagligt samarbejde.

enkelte af ovennmvnte udgivelser, f.eks. The Arms Race

or the Human Race, er der taget et skridt som rorer ved

noget der ellers er lidt af et dogme I fremmedsprogsun-

dervisningen: princippet om kun at bruge originalteks-

ter. Bogen indeholder nemlig bAde originale og oversat-

te te?.kster (alle pA engelsk). Dette muliggor en meget

mere alsidig belysning af temaet, og det er ogsh med-

virkende til dens brede anvendelighed: den kan bruges af

fredsgrupper rundt omkring i verden, bade i og uden for

undervisningssystemet.

Efter min mening 'Dior hovedvmgten i fremmedsprogsundervis-

ningen ligge pa originale tekster, for pA denne made at

bevare forbindelsen mellem sproget og det samfund og den

kultur det udtrykker. Men der skal ogsA vmre plads til

oversmttelserne, hvis emnet lmgger op til det. Her kan

drages en parallel til udviklingen i modersmAlsundervis-

ningen (i hvert fald i Danmark), hvor man udmmrket kan ind-

drage oversatte tekster for emnets skyld.

MAske er det relativt let at formulere globale temaer i

forbindelse med netop engelskundervisningen, pA grund af

d t engelske sprogs brede geografiske tilknytning. Men

et eksempel pA en parallel opgave (udover ovennmvnte tit-
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ler) kunne vmre fransksproget materiale om islam: En

meget stor del af Frankrigs tidligere kolonier og pro-

tektorater, i Maghreb, i Vestafrika, i Mellemosten, er

islamiske eller islamisk domineret, og ogsA i dag er der

tmtte relationer mellem Frankrig og de islamiske omrA-

der. Fransk er sAledes en oplagt indgang til at stude-

re islamisk kultur, bade i dens radikale og dens mere

moderate former, ogsh via tekster oversat fra arabisk, og

evt. andre sprog.

Elevernes egen nationale identitet

Global bevidsthed er i hoj grad ogsA bevidsthed om ens e-

gen placering i den globale kontekst. Derfor har frem-

medsprogsundervisningen en vigtig opgave - sammen med an-

dre fag - at udvikle elevernes egen identitet, herunder

den nationale,

I det folgende vil jeg skitsere nogle trmk ved Danmark og

den danske identitet man kunne tage udgangspunkt

1. Danmark er traditionelt prmget af en stor etnisk, kul-

turel og reli ios homo enitet. Forst med indvandringerne

i Werne og 70'erne er danskerne blevet konfronteret i

storre stil med ikke-hvide racer og ikke-europmiske (el-

ler nordamerikanske) kulturer.

Der er dog en undtagelse: Danmark har en stor koloni: Groan-

land (som siden 1979 har indre autonomi og bmrer navnet Ka-

laallit Nunaat) , og som er etnisk og kulturelt meget for-

skellig fra Danmark. Men tidligere har den personlige kon-

takt mellem gronlmndere og danskere vmret minimal, fordi

Danmark indtil 1953 opretholdt en isolations- og monopol-

politik i forhold til Gronland.

Af disse grunde er forestillingen om enheden mellem dansk

sprog og dansk kultur meget stark i Danmark, og pa denne

baggrund er en af fremmedsprogsundervisningens oplagte op-

gayer i Danmark at vise hvor udbredte multikulturelle og

multilinguale samfund er, for at prove at afdramatisere de

kulturelle konfrontationer der er i Danmark i dag.

Danmark er samtidig prmget af mangel pA kolonial bevidst-
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hed. Oq det til trods for at Danmark har vmret og er en

kolonimagt: Danmark har som sagt Gronland (verdens sterste

koloni mht. areal) , samt Fmreerne (indre autonomi siden

1948). Og det har haft en rmkke mindre koloniale hesid-

delser: Trankebar i Tamil Nadu, Indien, i 16-1800-tallot,

forter pa Guldkysten i 17-1800-tallet, og Dansk Vestindi-

en (3 oer) i 16-1900-tallet indtil 1917.

Alligevel er der i befolkningen nmsten ikke nogen bevidst-

hed om Danmark som en tidligere eller nuvmrende koloni-

magt. Forholdet til Gronland er prmget af selvretfmrdig-

hed og tro pa at danskerne har fort en smrlig human poli-

tik, hvilket kan diskuteres, selv om det er rigtigt at

afkoloniseringsprocessen er prmget af forhandling, ikke af

vold.

PA denne baggrund bor fremmedsprogsundervisningen bl.a.

1mgge op til at drage paralleller mellem den danske grim-

landspolitik og hhv. den britiske og den franske koloni-

politik. I tilknytning hertil kunne man ogsá diskutere

begrebet "den fjerde verden" (i betydningen: indfodte min-

dretal overalt i verden).

2. Danskernes u-landsbillede som det formidles af masse-

medierne i vor tide er - som i flere andre lande - stmrkt

domineret af elendighedsforestillinger. Den store under-

sogelse af Afrika-billedet, som er gennemfort i en rmkke

vesteuropmiske og afrikanske lande efter Aid to Africa-

kampagnen 1984-85, viser f.eks. at danskernes billede af

Afrika i korte trek kan resumeres saledes:

- Afrika befinder sig i en naturtilstand

Afrika beherskes af kaos og diktatur

- Afrika er okonomisk og samfundsmmssigt domineret af fat-

tigdom

- Afrika er magteslost (cf. Holm 1987).

Dette massive og ensidige billede ma fremmedsprogsunder-

visningen vmre med til at relativisere, og meget materi-

ale omkring lokale temaer ger allerede dette, idet de de-

monstrerer den eksisterende kulturelle variation og dyna-

mik i forskellige dele af den tredje verden, og hehandler

kulturen bade udefra og indefra. Dansk Rode Kors har f.
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eks. udgivet en serie undervisningsmaterialer om Afrika,

som sigter mod at give en mere alsidig forstaelse af Afri-

ka, beregnet for tvmrfagligt samarbejde mellem fagene

dansk, engelsk, geografi, biologi, og samtidsorientering

(den til engelsk hedder: English in Africa. The African

Way, 1985).

Xvinderne i sprogfagene

Mens fag som historie og geografi tit berorer globale te-

maer, sker dette endnu ret sjmldent i fremmedsprogsfage-

ne. Samtidig er fremmedsprogsfagene generelt domineret

af kvindelige lmrere og i visse sammenhmnge ogsa af kvin-

delige elever. Her er en interessant diskrepans i forhold

til at kvinder er meget aktive i fredsarbejde og miljoar-

bejde o.l. Derfor skal der afslutningsvis nmvnes en yder-

ligere opgave: at styrke kvindebevidstheden i fremmedsprogs-

fagene. Man kan sige at fremmedsprogsfagene burde vmre

miljoer hvor der er smrlig gole muligheder for at arbejde

ud fra det nogle har kaldt "kvindelige vmrdier": skabel-

sen af liv, ansvar og omsorg for liv og natur og pa denne

made styrke den etiske dimension af globale studier, hvil-

kot er den mest fundamentale af dem alle.
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