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1. Faglig tradition og praksis i fremmedsprogsundervisningen

Det meste af den litteratur der er udkommet om fremmedsprogsun-

dervisning er skrevet ud fra katederets synspunkt. Standardvmr-

ket er bygget op saledes: Sprogteorier, indlmringsteorier, me-

toder, undervisningsteknik (sml. f.eks. Corder, 1973). Elevernes

forudsmtninger og interesser inddrages blot som en af de mange

elementer lmreren m5 "tage hojde" for (1). Ingrid Dietrich

(Dietrich 1979) gor opmmrksom pa et smrligt trmk ved den fag-

didaktiske litteratur: ... diskussionen indenfor fremmedsprogs-

undervisningen forbliver bortset fra lejlighedsvise 5bninger

mod nabovidenskaberne indenfor fagdidaktikkens og -metodikkens

snmvre grmnser, hvor detailproblemer opdyrkes til et hejt spe-

cialiseringsniveau, medens almentdidaktiske, pmdagogiske eller

sociologiske problemer kun berores tovende" (s. 155). Overfor

alment-pmdagogiske krav om "emancipation, kommunikation og med-

bestemmelse" har den fremmedsproglige fagdidaktik afgrmnset sig

under p5ber5belse af sine specielle faglige lovmmssigheder (jvf.

sammesteds s. 154).

Den faglige praksis, den faglige selvforstaelse lmreren erhver-

ver i sin uddannelse og den videnskabelige litteratur trmkker

i samme retning. Det opgor med de faglige traditioner, som kom i

kolvandet pa studenterbevmgelsen, har ikke haft den gennemslags-

kraft indenfor fremmedsprogene som f.eks. indenfor modersmals-

studierne og psykologi. (2)

Det er ikke tilfmldigt at det forholder sig saledes. Nyere

"klasserumsforskning" har vist, at netop timerne i fremmedsprog

er meget larerstyrede (jvf. Baunbek m.fl. 1978 og A.M. Petersen

m.fl., 1975).

Laust Riemann har offentliggjort en undersogelse (Riemann, 1980)

over elevernes vurdering af deres medbestemmelse i forskellige

fag pa Herlev Statsskole. Her ligger engelsk, tysk og fransk og

russisk lavt, i nmvnte rmkkefOlge (helt i bunden ligger nogle

naturvidenskabelige fag) - i toppen ligger f. eks. dansk og
nistorie.
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Stillet overfor disse kendsgerninger ma man sperge: er det
riytigt at fremmedsprogene i modscetning til andre humanis-
tiske fag har en sadan karakter, at de ligefrem krmver, eller
i det mindste opfordrer til mere autoritare undervisningsformer?

Det der adskiller disse fag fra andre er deres frdighedsmssi-
ge aspekter, sprogindlringen. Og klasserumsanalyserne viser da
osse, at det er dette aspekt der barer hovedansvaret for under-
visningens autoritre form. Typisk foregar det pa den made, at
1reren stiller et sporgsm51 til teksten, eleven svarer ind-
holdsmwssig rimeligt men sprogligt ukorrekt, lwreren korrigerer
fejlen. Den sproglige korrektur dominerer over indholdet i un-

dervisningen, som reduceres til blot og bar anledning til sprog-

lige kommentarer. Hermed g5r sammenh.Tng og argumentation tabt
for eleven: det han/hun siger har ingen gyldighed i sig selv.

Elevens rolle bliver den "ufuldkomne talers", som korrigeres of
den "fuldkomne taler", leareren. I alle andre situationer end

netop skolesituationen ville mennesker ved deres

at kommunikere p5 sadanne betingelser. Denne kommunikationstype
har mast lighed med_sknderier, hvor parterre desavouerer hin-
anden med usaglige bem.Trkninger blot med den forskel at det

her er forbeholdt den ene part at "skeandes". (Jvf. Harms Larsen,
1977).

Men hermed adskiller fremmedsprogsundervisningen sig ikke afgo-

rende fra situationen i andre fag. Ogs5 inden for faget dansk
findes denne type klasserumsinteraktion. Kommunikationen er ogs5
her "u.Tgte" i den forstand, at l_reren ikke sporger fordi hun/
han er interesseret i at c..5 information fra eleven, men i at f5

et "evalueringsgrundlag". (Jvf. Heltoft/Paaby, 1978). Der er

grund til at antage, at denne searlige kommunikation er hundet
til skole- og klasseveerelsessituationen, og ikke til bestemte
fag og deres indhold.

Det der adskiller fremmedsprogene fra f.eks. dansk og historie

er, at evalueringen retter sig mod elevytringernes form mere end

deres indhold (omend man nok skal were forsigtig med en skarp

skelnen her), og at kriterierne oftest fremtrder som indisku-

table ("der kan ikke vTre to meninger om et ords icon").

1,*
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Pa denne baggrund er det meget tmnkeligt, at den typiske klasse-

rumsinteraktion opleves mindre belastende i fremmedsprogene (mu-

ligvis ogsa i andre "eksakte" fag som f.eks. matematik), end i

de "hermeneutiske" fag, hvor fortolkning og forklaring og dermed

i en vis forstand elevens "hele personlighed" er i spil. I rap-

porten "Sproglig interaktion i klassevaerelset"(A.M.Petersen m.fl. 4975)

berettes der saledes om en mere bred og livlig, omend stmrkt lm-

rerstyret, kommunikation i engelsk sammenlignet med dansk.

Men fremmedsprogene er jo langtfra udelukkende "fmrdighedsfag",

indholdsmmssigt har de meget tilfmlles med de andre humanistiske

skolefag. Denne karakteristiske dobbelthed peger atter tilbage

pa de faglige traditioner: Pa den ene side en tradition som gym-

nasialt "dannelsesfag", pa den anden side en praktisk-teknisk

tradition som "realfag". De moderne fremmedsprog har rodder i

det 19. arhundredes borgerskoler (forloberne for realskolerne),

og blev forst for alvor sammen med naturfagene integrerec i

gymnasiet med reformen of 1903. (Jvf. Bregengard m.fl. 1975,

s. 253 ff).

Denne dobelthed prmger-ogsa fagenes nyere udviklingstendenser og

selvforstaelse. Efter de nyeste bekendtgorelsesreformer kan man

dog se en tendens til, at modsmtningen til de "gamle dannelses-

fag" er blevet skmrpet. Mens det her er mere og mere udbredt at

se disse fag sammen med samfundsfag som et bidrag til die-

vernes selv- og omverdensforstaelse, er vmgten i fremmedsprogene

forskudt fra dannelsesindholdet til praktisk-kommunikative fmr-

digheder (Jvf. Humaniora-krise og kritik, 1975, s. 51 ff).

I den aktuelle debat er det de fmrreste der som Uwe Geist (Geist,

1979) forsoger at fastholde fmllesskabet mellem f.eks. moders-

malsundervisningens og fremmedsprogsundervisningens pmdagogiske

opgaver, som et bidrag til elevernes erkendelsesmmssige og socia-

le udvikling.

I den allerseneste debat om fremmedsprogenes status i skolen

(Jvf. debatbogen "Ud med sproget" fra sproglmrerforeningerne)

viser det sig at disse modsmtninger er blevet meget kritiske.

Li
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Fremmedsprogene feller sig truet bade fra hojre og venstre: Med
nedskmringer fra den centrale uddannelsesplanlmgning og med re-
duktion til "redskabskurser" for de "samfundsorienterende fag".
Et af de mange problemer e netop, hvorvidt de smrlige krav til
fmrdighederne i disse fac blokerer for en udvikling af deltager-
styrede, fagintegrerede undervisningsformer.

"Vi konfronteres daglig med spmndende, tvmrfaglige projekter der
ivmrksmttes af yore kolleger i samfundsfag, historie, geografi,
dansk etc. og hvor det kan vmre svmrt som sproglmrer at Linde en
rimelig plads. Vi stilles overfor tanker om at sprogfagene hurde
reduceres bade i antal og omfang, og den slags argumenter far
vmgt, nar vi samtidig kan beskyldes for at drive en "gammeldags"
pmdagogik med et prastationskrav, der skaber sociale tabere."
(Bennedsen og Heyrup, 1979).

I denne situation mener jeg at det er i hoj grad nodvendigt at
tage sprogfagenes fmrdighedsside op under synsvinklen: Er det
muligt at organisere en selvstyret sprogindlmring, og hvorden
kan det lade sig gore?

En sadan bearbejdelse af fmrdighedssiden burde vmre en del af
gymnasielmreruddannelsen ikke som en genstand for abstrakte
pmdagogiske overvejelser, men som en del af de studerendes egen
praksis i forbindelse med en bevidst tilegnelse af sprogfmrdig-
hed. Dette er sa meget desto mere pakrmvet eftersom de efter
endt uddannelse er henvist til pa egen hand at videreudvikle
deres sprogfmrdighed.

Denne artikel er en beskrivelse af et sadant forsog.
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2. Motivationons voile oq karakter i tilegnelsen af fremmeda)fog

Udgangspunktot for deltagerstyrede lmreprocesser er de deltagen-

des motivation. Indenfor den almindelige pmdagogiske forskning

og ogsa inden for nogle fagomrader er der fremkommet udforlige

beskrivelser af sammenhmngen mellem motivation, lmreprocess og

dennes karakter (Jvf. f.eks. Illeris, 1974). Den fremmedsprogs-

pmdagogiske forskning om motivationens rolle er imidlertid ikke

smrlig omfattende, og sterstedelen af den er udfort i sammen-

hmnge (ismr i USA) der ikke uden videre er sammenlignelige med

danske. (Et godt overblik giver Solmecke, 1976). Den erfarings-

pmdagogiske tradition, som med udgangspunkt i Oskar Negts arbej-

der (Negt, 1969) efterhanden spiller en ganske betydelig rolle

for dansk pmdagogisk tmnkning og praksis er sa godt som ikke re-

prmsenteret i den fremmedsprogspmdagogiske forskning.

Det folgende er derfor et ganske forelmbigt forsog pa at ridse

nogle sammenhmnge op mellem motivation, holdning og tilegnelse

af fremmedsprog, med smrligt henblik p5 denne artikels problem-

stilling: lmrerstuderendes tilegnelse af fremmedsprog, med ud-

gangspunkt i deres motivation og styret af dem selv.

I deres studie "Attitudes and Motivation in Second-Language

Learning" (3) har Gardner og Lambert (1972) undersogt motivatio-

nens rolle ph et omfattende empirisk grundlag. De gar her ud fra

to motivations-begreber: en instrumentel og en integrativ. Den

instrumentelle er: Interessen i at here et sprog fordi man har

brug for det til et bestemt formal. Den integrative motivation

er kendetegnet ved et onske om at identificere sig med den gruppe,

hvis sprog man lmrer, p5 den ene eller anden made it "blive

optaget" i sprogsamfundet. De nmvner et ekstremt el 3empel p5 en

amerikansk franskstuderende der var meget kritisk overfor det

amerikanske samfund og som orienterede sig stmrkt mod Frankrig

og pa lmngere sigt onskede at bosmtte sig der. Gardner og Lam-

bert kommer til det resultat at begge typer af motivation spiller

en vmsentlig selvstmndig rolle for sprogtilegnelsen, altsa uaf-

hmngigt af andre faktorer som f.eks. intelligens, eller sproglige

forudsmtninger som f.eks. auditiv skelneevne.
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Motivationen er ikke nogen fast og upavirkelig storrelse. Slet
ikke for helt unge mennesker som gymnasieelever, som forst er
ved at erhverve sig orienteringer og holdninger i forhold til
sig selv, omverdenen og deres livsperspektiv. For voksne menne-
sker er den mere stabil (jvf. Forster, 1975) men kan stadig ud-
vikles, forandres eller blokeres. Her spiller undervisningens
indhold og form en vigtig rolle. En del studieskift, frafald,
eller blot passivisering i undervisningen hanger uden tvivl sam-
men med, at de interesser og forventninger som de studerende
kom med ikke er blevet indlost i undervisningssituationen. Det
er kun sarligt aktive og bevidste studerende der formar at fast-
holde deres motivation og kritisere undervisningen udfra den,
henholdsvis opsoger en anden hvis de har mulighed for det. I

perioder med stor bevagelse, som f.eks. i 68-69, kunne man se

kollektive kritikker og udvandringer og etablering af alternativ
undervisning, ofte med det formal at opdyrke sider af faget som
de studerende kunne identificere sig med socialt og politisk. Der
er nappe tivl om, at disse studerende har varet gennem intensive
lareprocesser som har styrket deres forhold til faget som sadan.

Men forsavidt fremmedsprogene har varet aktive i denne bevagelse,
(jvf. note 2), er det primart kultur- og samfundsforholdsstoffet

der er blevet bearbejdet. Denne prioritering afspejler nogle
dybtgaende problemer med fagenes sproglige sider. Her er vi atter
tilbage ved larerrollen, billedet af tysklareren, hvor netop tysk

sprog spiller en sarlig rolle. Hvad de moderne klasserumsforske-
re har fundet ud af, er gammel viden i den folkelige bevidsthed:
begrebet "tysk" og "tysklmrer" er ofte associeret med meningslos
gloseoverhoring og grammatikterperi. Denne erfaring, hvadenten

den er personlig eller blot en "topos" i de studerendes bevidst-
hed, spiller utvivlsomt en stor rolle for "beroringsangsten"

i forhold til de sproglige dele af faget, mens litteratur- og
kulturstoffet, evt. historie og samfundsforhold, kan regne med
en mere positiv vurdering. F.eks. skrives der langt flere litte-

rmre specialer end sproglige, selv am der ofto er et betydeligt
misfo-hold mellem den kvalificering det littermre speciale giver,
og den undervisningspraksis kandidaten har at se hen til, hvor
de sproglige problemer fylder mindst lige sa meget som fortolk-
ni-c4sproblemer.
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Denne tendens hanger sammen med, at det er gennem beskaftigelsen

med litteraturen og kulturen den integrative motivation kommer

starkest til udfoldelse, undertiden i form af en stark identi-

fication med bestemte perioder, stremninger eller "yndlinysfor-

fattere". Traditionelt er det denne motivation der har domine-

ret i valg af fag, undertiden oven i kebet i modsmtning til er-

hversperspektivet som gymnasielmrer.

Denne tradition kan ikke opretholdes med udviklingen af univer-

sitetet til et masseuddannelsessted for gymnasie/HF-lmrere. Og

omvendt har mange studerendes motivationsbasis mndret sig: De

identificerer sig ikke blot med deres "fag" men i hej grad ogsa

med deres kommende lmrerrolle. For denne gruppe studerende er

det ikke rimeligt at opretholde Lambert og Gardners motsmtning

mellem integrativ og instzumentel motivation i umiddelbar for-

stand. Snarere ma man tale om en "dobbelt" integrativ motiva-

tion bade i forhold til faget og den kultur det er en del af, og

i forhold til erhversperspektivet.

Men med denne mere omfattende motivationsbais opstar der nye

problemer: Mens den fagorienterede studerende i hvert fald ind-

til videre har mulighed for at skyde dele af faget fra sig

(og dermed have et blot instrumentelt forhold til dem), har den

dobbeltmotiverede studerende ikke denne enkle udvej, slet ikke i

forhold til fagets sproglige sider.

I denne situation ma man regne med at der opstar en betydelig

ambivalens: Pa den ene side en identifikation med lmrerrollen,

som pa den anden side nu som for er belastet, ismr billedet af

lmreren som "sprog" lmrer. Samtidig er betingels( -ne for at

andre det forringet: de tillob der var til en positiv og offen-

siv forandring i slutningen af 60'erne, risikerer at blive kvalt

i en blot og bar eksistenskamp, hvor lmrere og studerende trmk-

ker sig tilbage til "velerhvervede" faglige positioner. (J,f.

debatten om Herlev-forsogene i Gymnasieskolen 5, 1980).

I det folgende vil jeg med udgangspunkt i nogle konkrete erfa-

ringer pA RUC beskrive denne ambivalens' udtryk i de studerendes
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forhold til sprogfmrdighed og korrekthedskrav, og de forseg vi
har gjort p5 at tage den op. Da problemerne udspringer af pro-
blemer med opfattels- af lmrerrollen som sSdan, spiller over-
vejelser over og eksperimenter med lmrer- og elevroller en vig-
tig rolle.
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3. Gruppeorganiseret og selvstyret sprogtilegnelse pa RUC

I efterbret 79 foraret 80 forsogte jeg og en gruppe studerende

pa RUC at lave en sprogfmrdighedsundervisning der tog udgangs-

punkt i nogen af de problemer, jeg har skitseret ovenfor.

Situationen var meget fordelagtig. Dels er der meget fa stude-

rende pa RUC, dels var det p.g.a. en heldig lmrerallokering mu-

ligt at afsmtte forholdsvis mange krmfter til denne undervisning

sammenlignet med "normal"-situationen.

3.1. De studerendes forudsmtninger og motivation

Gruppen bestod af 5 studerende med temmelig forskellige forud-

smtninger og derved afveg de ikke fra de studerende iovrigt.

Begge Icon var reprmsenteret, nogen havde studentereksamen,

andre ikke. Aldersspredningen var fra begyndelsen af 20'erne

til midt i 40'errie.

Her er der nok en karakteristisk forskel sammenlignet med andre

universiteter. Forholdsvis mange RJC-studerende kommer ikke di-

rekte fra et gymnasium, men har flere ars erhvervserfaring,

evt. overhovedet ikke nogen adgangsgivende eksamen, eller ogs5

har de erhvervet den via HF-kurser. Det vil sige at de ikke har

vmret gennem nogen stabil socialisering til akademisk-videnska-

belige normer, og heller ikke til den tilsvarende standard for

sprogbrug, hverken indenfor deres modersmAl eller fremmedsprog.

Deres holdning til institutionens normer kan vmre meget b]andet:

"fremmedheden" kan give sig udtryk i bade en defensiv og angst-

prmget underordning under nogle normer, som er opfattet urealis-

tisk i forhold til de virkelige normer eller ogs5 kan den kom-

me til udtryk som en offensiv kritik af de herskende normer og

instituering af andre. Men hermed adskiller de sakaldte "dis-

pensater" sig ikke vmsentligt fra de andre studerende. I mildere

form findes den ogsb her, sandsynligvis fordi den akademiske so-

cialisering.i gymnasiet i dag er langt mere brudt og konflikt-

fyldt end tidligere, og fordi vi pa RUC nok modtager forholds-

vis mange "utilpasse" gymnasiaster.
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Disse modsmtninger kommer ogsg til udtryk i holdningerne til head
det vil sige at tilegne sig et fremmedsprog og at "tale rigtigt
tysk". Pa den ene side finder man en overdreven og rigid opfat-
telse af korrekthed. Nar man som lmrer ikke kan afgore om f.eks.
et oversattelsesforslag er "rigtigt" eller " forkert" vil det of-
te blive oplevet som utilfredsstillende. Eller en studerende kan
finde pa at rette "tegnfejl" og "retskrivningsfejl" i en bandud-
skrift. En "moderne" liberal-akademisk holdning til sproget vir-
ker i forste omgang uforstaelig og forvirrende.

Men her ligger der ogsa en afgorende tvetydighed i universitetet.
Med den ene hand tilbyder man relativerende opfattelser af kor-
rektheds- og normbegrebet, mens man med den anden straffer dem,
der ikke inden deres eksamen larer at tale nogenlunde "korrekt

tysk". Hvad dette krav egentlig indebarer er ikke nmrmere defi-
neret, men fastlagt gennem tradition, og det optrader som en pa
en gang uhAndgribelig og uomgangelig fordring:

" Hertil kraves evne til skriftligt og mundtligt at udtrykke
sig flydende og nuanceret pA tysk uden navnevmrdige afvigelser
fra tysk normalsprog" (Fra bekendtgorelsen for tysk pa RUC).

For dem der ikke er fortrolig med denne tradition og som ikke
er vannet f-il at forholde sig analytisk til sprog og sprogbrug,

er det meget vanskeligt at tanke i andre baner end rigtigt/
forkert. En teoretisk-analytisk skoling kan lange blive en tynd
fernis, som ikke og jo langt hen ad vejen med rette anfagter
den grundla-ggende holdning. (4)

Pa den anden side foler de studerende, at skolens korrektheds-

krav, bade til eleverne og til dem selv som vordende lmrere, of-
te er overdrevne, urealistiske og virker urimeligt blokerende
for en socialt og indholdsmassigt orienteret sproglig praksis.
(Jvf. deres egen analyse af klasserumsinteraktionen i Baunbek
m.fl., 1978).

Det hanger sammen med at de ogsa har en stark, bevidst og velbe-
grundet modstand mod autoritmre "skolepragede" undervisningsfor-
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mer. Den er nok mere udprmget blandt RUC-studerende end andre,

idet projektarbejdsformen ofte er stmrkt motiv til at vmlge at

lmse ved RUC. NAr de studerende i deres fagstudier konfronteres

med disciplinorienteret kursusundervisning som de skal deltage i

ved siden af deres projektarbejde, er der lagt op til undertiden

ret voldsomme konflikter. Kursusundervisningen, heriblandt sprog-

fmrdigheder, opfattes atter jmvnthen med rette som den tra-

ditionelle autoritmrt formidlede faglighed, i modsmtning til et

ofte nyskabende og selvbestemt projektarbejde. Men som nmvnt

forholder de sig ikke blot afvisende til disse kursers indhold;

det er klart at det har en "brugsvmrdi", omendt opfattelsen af

den kan vmre meget ambivalent, men som overordnet stammer fra

de studerendes interesse i at kvalificere sig til gode lmrere,

indenfor alle fagets aspekter.

3.2. Undervisningens indhold og form

PA baggrund af disse overvejelser matte der stilles folgende

krav til undervisningen i mundtlig sprogfmrdighed:

den skulle knytte an til de studerendes motivation, i forste
omgang formuleret som deres erhvervsinteresse

den skulle vmre selvstyret

den skulle bearbejde korrekthedsproblemerne

den skulle formidle bevidsthed om den egen sprogbrug

den skulle formidle strategier som de studerende kunne bruge
i en selvstmndig videreudvikling af deres sprogfmrdighed

I omsmtningen af disse ambitioner i praksis blev jeg inspireret

af Johs. Wagners "Spieltibungen and Ubungsspiele im Fremdsprache-

unterricht" (Wagner, 1979) forst og fremmest hvad selve den meto-

diske tilrettelmggelse anghr. Elementerne i et "spil" er fol-

yende: Et spil er at forstA som en sproglig interaktion i en

mindre gruppe. Den indledes med en sproglig, evt. indholdsmmssig

forberedelsesfase, dernmst gennemfores spillet som kan optages

pA band, og endelig evalueres spilletafdeltagerne, evt. p.5 bag-

grund af bandudskrifter.

Denne metodik har flere fordele. Forst og fremmest er lmrerens

rolle stmrkt defineret: Hun tilrettelmgger og bidrager til for-

fiG
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beredelsen og til evalueringen. Under selve spillet er hun
"observator". Dvs. at der p5 forhand er en vis definitionsmms-
sig garanti for, at det faktisk er de studerende der taler,
ikke lmreren. Endvidere medforer denne tilrettelmggelse en mind-
re stereotyp fordeling af typer af sproghandlinger; i en "klasse-
samtale om en tekst" er der en tendens til at lmreren sporger,

eleven svarer (kortfattet), lmreren kollmenterer etc. Den skulle

indebmre, at det bliver de studerendes opgave at tage initiativ

til samtalesituationer, styre dem, gribe ind og korrigere for-

lobet etc., det vil p5 et sprogligt plan sige at producere de
"metaytringer" som i klassesamtalen normalt er forbeholdt lmreren.

Forberedelses- og eval.Jeringsfasen indebmrer flere fordele. I

en tekstcentreret og lmrerstyret sprogfmrdighedsundervisning

er der adskillige problemer, ikke mindst nar det gmlder under-

visning af viderekomne. Der er her en tendens til, at de stude-

rende enten holder sig til et meget tekstnmrt referat, dvs. at
de ikke nAr til frit at bruge de nye ord og begreber, vendinger

og syntaktiske strukturer. Eller ogsa kastes de uforberedt ud i

en "fri samtale" pA baggrund af teksten, som de ikke magter, og

hvor lmrerprocessens vmrdi sAledes ogsA er meget begrmnset. (Jvf.
Forster, 1975). I en forberedelsesfase er det opgaven at intro-

ducere det ny sproglige materiale, som de studerende kon stotte
siq til i selve spillet. Det er ogsa et problem at det kan vmre

meget vanskeligt at fastholde de sproglige problemer der er op-

staet og de losninger de studerende er naet frem til. Derfor

gjorde vi det til en fast regel, at alle situationer blev ind-

spillet p5 band, og blev helt eller delvis udskrevet, og pa bag-

grund af band og udskrift blev samtalesituationen som helhed og

den enkelte studerendes sproglige produktion evalueret af stu-

derende og lmrer i fmllesskab.

Med denne metode habede jeg at indlose i hvert fald nogle af de

krav vi stille til undervisningen:

1. Selvstyring: de studerende skulle helt styre selve samtale-
situationen, idet jeg dog gik ud fra, at efterhanden som
det blev til en "selvfolge", sa kunne jeg vmre mod som del-
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taper. Gennem forberedelseslasen skulle de stude:-ende
erfaring med selv at tilrettelmgge og styre undervisninq-
en som helhed, ligesom de selv efterhAnden skulle beslutte
hvilke typer af situationer de onskede at "spille". Ende-
lig skulle de gennem den udforlige dokumentation af deres
sproglige produktion og gennem evalueringsfasen fA erfa-
ring med selvstmndig vurdering og kritik af deres egen
sprogbrug, og vurdering af, hvilke sproglige indlmrings-
behov de havde.

2. Korrekthedsproblemer: den omfattende dokumentation af talt
"elev"-sprog skulle give gode muligheder for en diskussion
af korrekthedsproblemer: hvilke fejl er meningsforstyrren-
de/hvilke ikke, henholdsvis tolereres af forskellige grun-
de (f.eks. talesprogssituationen) hvilke fejl stammer
fra performansproblemer (hvor den studerende "godt ved
hvad det skulle have heddet") og hvilke fra kompetance-
problemer hvad mener vi nAr vi bruger ordene "fejl "/
"ukorrekt" (normproblematikken) hvilke aspekter af kom-
munikationen dmkker de over/hvilke ikke (syntaks, semantik,
pragmatik, averbal kommunikation)- og endelig: hvilke stra-
tegier kan vi bruge for at opna en he:dere grad af korrekt-
hed/acceptabilitet? Endvidere skulle bAndoptagelsen give
gode muligheder for ogs5 at arbejde med Jenne problemstil-
ling i forbindelse med udtale og intonation.

3. Bevidsthed om egen sprogbrug: Gennem dokumentationen og
evalueringen skulle den enkelte studerende efterhAnden
danne sig et hillede af sin egen sprogbrug, dens styrker
og svagheder, og vmnnes til at reflektere over den.

4. Strategier til selvstmndig videreudvikling af de studeren-
des sprogbrug skulle opnAs gennem analysen af fejltyper og
diskussionen af den enkelte studerendes sproglige udvikling/
evt. manglende udvikling eller regrediering, og gennem
diskussionen af hvordan en videre udvikling kan befordres
(se ogs6 de foregAende punkter).

5. Motivation og erhversinteresse. log med at de studerendes
sproglige kompetance og korrekthedsproblemer er sat i cen-
trum, gik jeg ud fra at vi tog fat om et "omt punkt" i for-
hold til deres kvalificeringsinteresse (jvf. ovenfor um
deres ambivalente holdning til korrekthed), og at under-
visningen hermed ville imodekomme et latent behov for at
fA disse, tildels ubevidste, konflikter frem i dagens lys
og behandlet. Endvidere giver metoden god mulighed for 1D-
dagogisk-didaktiske diskussioner om tilegnelse af sprog-
fmrdighed, hvad de studerende har en klart formuleret in-
teresse i.

PA endnu et punkt har Wagners bog vmrethjmlp. Han gor omhygge-

ligt opmmrksom p5 at det "fri rollespil" rummer en rmkke proble-

mer i forhold til eleverne; det er langt fra alle elever der har

socialpsykologiske forudsmtninger for at "te sig" i form af
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noget der minder om "teater", men vel at marke uden rollehafte
at holde sig fast i. Hans spil er defineret ved et regelsat,
og minder p5 sin vis mere om ludo eller bridge, dvs. der kan
vare farre eller flere "strategiske" variationsmuligheder. Poin-
ten er, at spillets krakter og den enkeltes opgave ("rolle")
skal vare klart defineret pa forhand, for ikke at kaste de del-
tagende ud i uoverskuelige situationer. Dette problem viste sig
nu at vare begranset for vores vedkommende. Meget hurtigt van-
nede de studerende sig til spille-situationen og onskede selv,
efter de forste mere "rigide" situationer, at fa mere lejlighed
til at udfolde deres sociale og sproglige fantasi. Der er her
selvfolgelig nogle forskelle blandt de enkelte studerende, men
ikke sa store, at de grundlmggende har anfagtet metodens hold-
barhed.

Indholdsmassigt har jeg derimod ikke stottet mig til Wagner.
Indholdet i hans spil er formentlig inspireret af den gruppe-
dymaniske tradition- narmest " tilfaldigt". F.eks. foreslar han
en "Hasa -spil" hvor de deltagende skal finde ud af, hvilke.
rekvisitter de har brug for pa en mane-ekspedition. (Eksempel
pa en "diskussionsspil"). Men der er ogsa eksempler med mere ge-
halt i, f.eks. et "konsrollespil".

Men under alle omstandigheder forudsatter denne metode, at de
deltagende selv indenfor fastere eller losere rammer praciserer
det narmere indhold. I vores sammenhang var det narliggende at
ga ud fra situationsdefinitioner der er vasentlige for vordende
tysklarere. Det bleu til folgende tre:

Undervisningsspil, dvs. spil med fordelte larer- og elev-
roller

- to typer informationsspil: spurge om tyske forhold
fortalle om danske forhold

- diskussionsspil (i tilknytning til de to forste, herunder:
diskussion af de deltagendes indbyrdes ageren)

Med denne indholdsmassige fastlaggelse skulle der vare taget
stmrkt hensyn til de studerendes motivation og erhvervsinteresse.
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Hos Wagner er der endvidere en hvis tilrettelmggelse med hensyn

til progression, bade hvad angar spill3nes kompleksitet og krav

til fri ageren for de deltagende, og hvad angar de sproglige

krav der stilles. Der er imidlertid tale om en ret grov tilret-

telmggelse, f.eks. udfra begreber som "Freies, nicht-dialogisch-

es Sprechen", "Beschreibung", "Freies dialogisches Sprechen",

"Frage-Antwort-Sequenzen" etc., hvis mere konkrete sproglige

manifestation kun groft antydes. Det er en naturlig konsekvens

af en undervisning, der ikke tager udgangspunkt i en gramma-

tisk defineret progression, men i en situationsdefineret. For

vores vedkommende har vi helt givet afkald pA pa forhand at

fastlmgge nogen sproglig progression. Dette ville nar det dre-

jer sig om viderekomne under alle omstmndigheder vmre temmelig

spildt ulejlighed, idet det forudsmtter en beskrivelse af de del-

tagendes niveau, som pa grund af sprogbesiddelsens omfang er me-

get svmr at lave (jvf. Forster, 1975). Det forekom mig at vmre

en mere brugbar fremgangsmade, med udgangspunkt i den faktiske

sproglige produktion efterhanden at fremanalysere de problemer,

der matte vmre denne metodes pmdagogiske fordele ufortalt

(jvf. ovenfor).

Muligvis kunne man, med baggrund i eksisterende sproghandlings-

analyser af f.eks. undervisningssituationer, tilrettelmgge nogle

spil, der ismr satte fokus pA bestemte handlingstyper.

Imidlertid har det vis sig, at den "induktive" fremgangsmade

ogsA pa dette omrade er brugbar. F.eks. demonstrerede undervis-

ningsspillene, undertiden i karikeret form, i hoj grad netop

de handlingstyper, der karakteriserer undervisning (se ndf. s. 21)

Ved hjmlp af et sproghandlingsteoretisk inspireret begrebsappa-

rat var det muligt at fremanalysere disse typer, karakterisere

deres sproglige fremtrmdelse og diskutere, evt. kritisere deres

funktion i situationen. PA et mere handfast plan kunne man f.eks.

konstatere, at der findes forskellige typer pa "ordforklaring"

eller forklaring af en smtning eller tekststykke, at de egner

sig forskelligt ved forskellige lejligheder, at nogle er me-

re forstaelige end andre etc. Med udgangspunkt i sadanne erfa-

ringer kunne vi sa beslutte at gore mere ud af denne sproglige

aktivitet.

.7 1
..)
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3.3. Undervisningens og den enkelte lektions forlob

I det folgend?. vil jeg beskrive det ferste forlob (som tidsmTs-

sigt svarer til mTsten 1. semester). Der er i fremstillingen ik-

ke skelnet skarpt mellem forlebsbeskrivelse og -analyse. Det

hanger sammen med, at analysen for en stor del er blevet frem-

stillet af de studerende og mig som en del af selve undervis-

ningen.

Afsnittet rummer:

a) "indkeringsfasen" og de ferste "undervisningsspil" (3.3)

b) deres evaluering (3.4)

c) rejsen ("informationsspil") (3.5)

Jeg slutter med en fremstilling af denne metodes muligheder og

grnser, hvor jeg ogsa inddrager senere erfaringer (3.6).

Som bilag findes:

I. bandudskrift

II. eksempler pa

file"

III. udskrift fra

fra undervisningsspillene (brudstykker)

en sammenfattende analyse: "Sprachliche

diskussionen af de "Sprachlichen Profile"

1. gang: Vi startede med en snak om selve ideen i sprogfrdig-

hedsundervisningen (al snak foregar pa tysk). Den blev meget po-

sitivt modtaget. Egentlige kritiske indvendinger og forbedrings-

forslag var der ikke, bortset fra at de studerende efterlyste

"hverdagssituationer" og at de ogsa gerne ville snakke om aktuel-

le forhold af interesse, efter den mere traditionelle "konver-

sations" monster. Det sidste gik nu stort set i glemmebogen, sik-

kert fordi undervisningen ievrigt efterhanden optog sindene mere

og were. Endelig besluttede vi at vi ville forsege at komme pa

en grupperejse til Bremen, hvor tysk pa RUC i forvejen havde no-

gen kontakter. Vi vedtog en arbejdsplan, som jeghavdeudkastet.

Vi prevede at gennemfore et "spil"

Gruppen blev opdelt efter kon, som

sen til en selvbiografi (fra Erika

vedpersonens Icon ikke fremgik). De

uden bandoptager pa:

hver fik udleveret begyndel-

Runge: Frauen, 1970) hvor ho-

to delgrupper skulle i store

Cr,
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trek udtwrike biografiens fortsatte forlob og dermaast fortlle

den faerdig for den anden gruppe. "Mandegruppen" lavede et situa-

tionsspil, hvor hovedpersonen var en ung mand, og hovedpointen

faderens undertrykkelse af kone og son. "Kvindegruppen" havde en

kvindelig hovedperson, og fortalte pa skift om hendes skaabne,

via undertrykkende aagteskaber til studium og kollektiv boform.

Denne start var meget positiv: Gennem "overspil", vttigheder,

latter det var meget.morsomt fik de deltagende lejlighed til

at "tage gas p5" spillesituationen og dermed oprette en forste

distance til dot at "skulle spille komedie" for hinanden. Det

blev fasts15et, at det er en leg, ikke de rigtige personer som

de Or og star, og hermed skaffet en forste foruds&tning for at

lempe pa blokeringerne. Pa den anden side var det ogsa alvor;

fort&llingerne havde et realistisk indhold som ogsa var udtryk

for nogle erfaringer hos deltagerne. Samtidig fremgik det at

man "kunne here noget" af at spille; f.eks. var der problemer med

ordforradet omkring "intimsfaare"-problemer. Og endelig viste der

sig her et forste kensspecifikt trek ved deltagernes made at age-

re pa: Mwridene er mere offensive og fantasifulde, taler mer, men

ogsa mere tilbojelige til at "klovne" kvinderne er mere tilbage-

holdene og tager "opgaven" mere alvorligt.

2. gang startede vi med en gennemgang og diskussion af "spil som

p.Tdagogisk metode". Jeg kom med et opl&g, pa basis af Wagners

bog. Her gav de studerende bl.a. udtryk for at de mente at spil-

lene matte have et vist realistisk indhold. Jeg introducerede til

arbejdsgangen omkring et spil, "spillets faser". Vi forberedte

og gennemforte et "hverdags-spil": "Einkaufen". Vi gennemgik ord-

forradet omrking butikker, varer, og faste veridinger i indkobs-

situationen. Jeg havde ud'.rbejdet en "spilleanvisning"; 4 for-

skellige spil blev optaget pa band.

3. gang evaluerede vi spillene. Det viste sig, at den slags spil

var for "kedelige", de deltagende krydrede dem pa forskellig vis,

ved f.eks. at lade ekspedienten v,Tre uforskammet overfor kunden

etc., til de ovrige deltageres store morskab. (Det har nu nok

ogsa vwret "ventil"). Med udgangspunkt i de steder hvor der blev

grinet hojt og hjerteligt fandt vi frem til de "sk&ve sproghand-

31.
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linger" og karakteriserede pa den baggrund betingelserne og reg-
lerne for de "normale". Endvidere lavede vi en mere almindelig

"fejlanalyse", bl.a. fandt vi ud af, at der er tendens til brud
pa tvrs af replikkerne (f.eks. m.h.t. kongruens) og at fejl

"forplanter sig" fra en taler til en anden. Endvidere gennemgik

jeg begrebet "interimssprog" med eksempler fra Wagner, Hach og

Petersen: "Liegt oder liegen das Liebespaar auf der Bank?" (Wag-

ner m.fl., 1978).

Sekvensen med "Einkaufen" var for sa vidt hensigtmessig, som den

ikke stillede de store krav til deltagerne, hverken spillenTssigt

eller sprogligt, pa et tidspunkt hvor der var nok at gore med at

tilegne sig spilleformen, Ninne sig til bandoptager, gore de

forste forsog pa en evaluering, og danne sig de forste begreber

am sit eget sprog som et sprog i udvikling.

Gennemgangen af interimssprogs-begrebet havde den funktion, at de

studerende skulle tilegne sig et begreb der kunne icikke en opfat-

telse af deres egen sprogbrug som noget andet end blot "util-

strwkkelig" eller "ukorrekt". Bl.a. gennem en parallelisering til

bornesprogs-analyser sogte jeg at tydeliggore forskellen. En mere

stabil holdning i retning af en analyserende selvrefleksion skulle

dog forst og fremmest opnas gennem de tilbagevendende analyser

af de studerendes egen sprogbrug.

Pa baggrund af denne forst erfaring mente de studerende selv at

de havde brug for mere udfordrende situationsspil, og vi beslutte-

de derfor at (g5 direkte i gang med "undervisningsspil".

4. 7. gang: undervisningsspil.

Som materiale udvalgte jeg en tekst fra en antologi til gymnasie-

brug: Max von der Grin: Paul Murawski, Portrat eines Krankenpfle-

gers, is Wohlfahrt Andersen und Esben Pedersen: Dichtung und Be

rich, Gad 1976.

Vi gennemforte to gange fire spit, det forste omkring "Textver-

standnis", det andet "Texterlauterung".

studerende fik udleveret teksten + tilhorende gloseliste og re-

.likrImmentar, oq en instrnktion.

2,1
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Forberedelsesfasen til forste spil bestod i en gennemlaesninq al

teksten og en speciel forberedelse af det afsnit, som den studeren-

de skulle gennemga som "larer", dvs. hun/han skulle forberede sig

pa at besvare forstaelsessporgsmal til teksten.

Spilleinstruktionen bestod i en fastlaggelse af larerens opgave:

"Sicherstellen dass die Schiller den Text verstehen".

Til det andet spil bestod forberedelsen i en "brainstorming" om

emner, der kunne vare interessant at tage op i forbindelse med

teksten, og en individuel forberedelse af "larerrollen": en un-

dervisningssamtale om et emne med udgangspunkt i teksten (=spille-

instruktion).

Som bandudskrifterne dokumenterer (se bilag I), blev spillene

gennemfort energisk og veloplagt og med en livlig sproglig udfol-

deise. Man kan stadig registrere dobbeltheden i situationen mar

der optrader interaktionsmassige og/eller sproglige problemer i

situationen forskydes kommunikationen i retning af "at tage gas

pa" larer- eller elevrollen. Men over store strak koncentrerer de

studerende sig om deres definerede opgaver. Disse forskydninger

bor holler ikke vurderes som "afvigelser" fra "det egentlige"

udover at have funktion som nodvendig "ventil" og distancerings-

mulighed, er det i sig selv en ikke uvasentlig situation at stn

i, at skulle forholde sig ironisk, vittigt etc. i den "normalo"

klassesituation sker der det, at denne kommunikation fortranges

"bag larerens ryg" og den foregar selvfolgelig "pa dansk". !formed

sker der en kraftig indskrankning i den "officielle" fremmedsprog-

lige udfoldelse, som netop bidrager til dens autoritmre karakter.

1.4. Evalueringen

For mig var det overraskende at se, med hvilken interesse de stu-

derende lyttede til bandoptagelserne og laste udskrifterne fra

samtalerne. Umiddelbart havde jeg were indstillet pa at det ville

\rare en vanskelig opgave at satte analyseprocesserne i gang, men

tvart imod viste det sig at disse gennemgange blev nasten den mest

intensive del af undervisningen.
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Jeg tror at der er flere forhold i spil her: For det forste er
det i sig selv pa en elementmr made "interessant" at se sine eg-
ne mundtlige sproglige produktion dokumenteret. Man kan sammen-
ligne med skriveprocessen som er af en helt anden karakter: Her
sker der ogsa en dokumentation af en sproglig produktion, men i
og med at der skrives sker der en objektivering af bade indhold
og form, idet den skrivende fremstiller et produkt, der skal op-
fylde bestemte genrekray. At skrive har karakter af at fremstille
noget andet. I talesituationen sker der derimod en spontan selv-
fremstilling og produktion af en social situation, som man selv
umiddelbart ingar i. Den fastholdes normalt ikke af andet end de
deltagendes individuelle erindring om "hvad der skete". Nat- en
samtale dokumenteres har man saledes en vis "Verfremdungseffekt",

man har mulighed for at iagttage sig selv og sin sproglige age-
ren i forhold til de andre deltagende, og man har mulighed for at
dele disse iagttagelser med andre. Vi er ikke vant til at "se

gennem vores egne vinduer" pa denne made.

Det spiller formentlig ogsa en rolle, at de studerende ikke er
vant til at dokumentere deres fremmedsprogsproduktin i smrligt
stort omfang det eneste regelmmssige krav om skriftlig produk-
tion og dokumentation er oversmttelserne, og de er jo ifolge sa-

(lens natur ikke udtryk for nogen smrlig personlig sproglig udfol-
delse. Mange studerende og akademikere skal overvinde en blokering
for de giver sig til at skrive i det hele taget, og sa meget des-
to vanskeligere er det for de fremmedsprogsstuderende at overkom-

me skriftlig produktion i noget storre omfang. Dokumentationen af
deres talesprog betyder for dem en meget stmrk udvidelse af doku-
mentation af deres sproglige produktion i det hele taget (nmsten
hver uge fik de et par sider med "deres eget sprog"). War de mod-
tog disse sider sa positivt og med sa stor interesse er det mulig-
vis udtryk for en glmde over en "literarisering", som de ellers
har vanskeligt ved at opna. (Som pmdagogisk metode har min metode
pa dette punkt visse ligheder med den, man i Freinet-inspirerede

kredse anvender cferfor born, der skal here at lmse og skrive:
Forst fortmlle, dernmst ved lmrerens hjmlp skrive.)

3.4.1. Samtaleanalyse.

efterfolgende analyse af band og bandudskrifter konstaterede
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vi, at de studerende definerede deres "lwrer"- og "elev "- Toiler

temmelig traditionelt og autoritmrt (s5ledes er der ikke holt ti

eksempler at "lmreren" wetter en "gmtteleg" i scene, hvor det dre-

jer sig om at f5 eleven til at svare p5 en sadan made, som 1,-ro-

ren forventer. Der er tildels "gode grunde" tilat det gik sadan:

Oplmgget var forholdsvis traditionelt, idet det var centreret om
en tekstgennemgang omend selve spilleinstruktionen (bevidst)

var formuleret sadan, at der stod andre muligheder atone end netop

"gmttelegen". Vi naede frem til, at de studerendes spontane valg

af denne mulighed ogs5 er et tegn pa, hvor kraftigt den traditio-

nelle lmrerrolle er indsocialiseret. Nar man star overfor at

skulle "spille lmrer" og "spille elev" og der ikke er noget der

trekker i en anden retning, ja s5 vmlger man den rolle man kender

s5 udmmrket fra sin egen skologang. Dette spils vmsentligste sam-

taleanalytiske og p5dagogiske udbytte var nok, at vi blev yjort

opmmrksom pa, hvor stmrkt de indsocialiserede forestillinger om

hvad det vil sige at "vmre lmrer" og "vmre elev" virker, p5 trods

af alle gode indsigter og viljer iovrigt.

P5 cc andet niveau kan man registrere, hvordan de deltagendo for-

holder sig til hinanden og til situationen pa hver deres karakte-

ristiske made: samtaleanalyserne viser ogsa noget om den enkeltes

"kommunikative stil". Den er selvfolgelig dels prmget af den sprog-

lige.kompetance, men man kommer her ogsa til at berore den enkeltes

hole made at vmre ma, hans/hendes "forhIstorie" og de deltayondes

forhold til hinanden. Analyserne og diskussionen af dem viser of-

te, at den mere specifikt sproglige adfmrd hanger sammen med disse

dimensioner, og den made de indgar i kommunikationssituationen

p5. Bl.a. kan man registrere en rmkke konsspecifikke trek: til-

hageholdenhed, "holde sig til teksten", "tage opgaven alvorligt",

kooperativ kommunikativ adfmrd, omhyggelig sprogbrug, synes at

vmre kvindelige trek. Offensivitet, engagement kombineret med en

vis selvhmvdelse, ogs5 pa bekostning af "opgaven" og omhyggelig

sprogbrug, synes at vare mandlige trek. Men det er tydeligt at

disse trek modificeres af den enkeltes personlige forudsmtninger
som helhed. (Se bilagene II og III. Jvf. ogsa Marianne Kristian-

sen, 1980).
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3.4.2. Korrekthed.

Derudover gennemgik vi udskrifterne replik for replik, idet de
studerende fik som opgave selv at forholde sig til deres egne
sproglige ytringer under synsvinklen: hvor bryder ytringerne med
deres forestillinger om korrekthedskray.

Forst viser det sig, at det er svrt at "tyde talesprog". Man

or tilbojelig til at lmse udskrifterne med "skriftsprogsbriller".

Ikko helt sjmldent dukker der den opfattelse op, at en passage er
"halt forkert", n5r der or tale om afhrydelser, selvkorroktur,

ollor anakolutLor dor or alrodt if talonprogsnittlationon oller

hvor det i hvort fald ikke kan udelukkes, at dot er det der er
tale om.

Donne opfattelse er jo pA ingen made tilfmldig, i og med at den

norm, korrekthedsforestillingerne relaterer sig til, har en stark

binding til skriftsprog. Men det viser sig, at s5danne korrekt-

hedsforestillinger kan medfore, at de studerende far en urimelgt
lav vurdering af sig selv som brugere af tysk sprog. F.eks. kan

man registrere en tilbojelighed til at "se fejl" ogs5 hvor der p5
ingen made kan vmre tale om det, hvilket dog ikke betydor, at

de spontant registrerer alle de korrekthedsproblemer der reelt kan
vivre, tale om. Man kan snarest heskrive situationen s5dan, at de-

res spr-)glige praksis og sproglige solvvurdering har en tendons

til at "falde fra hinanden" i jo hojere grad jo mere usikker de
fader sig. Denne holdning minder cm den man lcan finde hos visse

indfodte sprogbrugere, hvor det ser ud til at et stmrkt socialt

pros hanger sammen med stark korrekthedsbevidsthed og hoje kor-
rekthec:skray.

Denne erfaring viser, at det er meget vmsentligt at arbejde med

korrekthedsproblemet, da det i .gig selv blokerer for en realistisk

selvindsigt. Det gelder om at fa afdramatiseret forestillingen om

korrekthed og at f5 den prmciseret til det den er: et begreb der

giver mening i relation til en bestemt norm men uden at be-

smykke den kendsgerning at det forventes af tysklmrere at de fak-
tisk lever op til den, ismr na omrader hvor der foreligger nogen-

lim,10 faste beskrivelser (udtale og morfologi/syntaks). (5)

7
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En anden viytig yrund til at arbejde med korrekthedsproblemer er,

at korrekthedsangsten kan medfore dovhed for hvor der er kommmu-

nikationsproblemer; f.eks. mar der ikke bliver hurt ordentligt ef-

ter, ikke svaret pa det der bliver spurgt om etc. Bla. derfor er

det vmsentligt ogsa at ofre nogen tid pa selve samtaleanalysen.

Diskussionerne omkring korrekthed viste iovrigt gang pa gang at

det nmsten kun er i forhold til formelt grammatiske fejl vi har

en nogenlunde sikkert fungerende korrekthedsnorm, og det er hel-

ler ikke altid her lige enkelt at konstatere om der er tale um

brud eller ej, ganske enkelt p.g.a. talehastigheden. Leksikonfejl

er forholdsvis sjaldne, og nar der opstar problemer er den talon-

de ofte selv bevidst om at hun/han "mangler et ord" eller usikker

pa brugen af det ord der vmlges, saledes at den talende selv

"gor opmmrksom pa" at her er der et problem.

Misforstaels,-,r opstar praktisk taget aldrig p.g.a. formelt-gram-

matiske fejl eller leksikonproblemer (p.g.a. deres sjmldenhed).

Det er der intet overraskende i; toleransundersogelser synes at

vise det samme billede (jvf. Kvistgaard Jakobsen og Larsen, 1977).

Misforstaelser opstar snarere nar de talende "taler forbi hinan-

den" fordi de har en forskellig opfattelse af indholdet eller af

situationen.

Analysen demonstrerer saledes, at det i praksis er en forholds-

vis beskeden del af den totale kommunikation der omfattes af

korrekthedsprohlematikken, og at dot end ikke er smrlicit rol(.vant

for kommunikationens vel- °nor mislykkethed. Men stadiyv(ek 111:1

det fastholdes at de indgar i de faktiske kvalifikationskrav der

stilles en lmrer.

Analysen har derfor ikke mindst et kontant praktisk formal: den

enkelte studerende skal efterhanden danne sig et overblik over,

pa hvilke omrader han/hun ismr er tilbojelig til at gore fejl,

og/eller i det hele taget har sproglige udtryksvanskeligheder.

Pa denne baggrund skulle vi sa tage stilling til, hvordan yrup-

pen eller den enkelte skulle arbejde viaere med disse smrlige

sproglige problemer, evt. i mere systematisk form.

41"
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Det viste sig imidlertid, at efterh5nden som de studerende blev
fortrolige med talesprogets smrlige karakter kunne de i vidt cm-
fang "korrigere sig selv" n5r de blev konfronteret med udskriften;
ofte spontant og praktisk taget altid n5r dot sproglige prohlom
blev udpeget, altsA n5r de blev konfronteret med et bestemt citat
fra udskriften. Vi mente derfor at systematiske ovelser, evt. i

form af udvalgte strukturovelser, nmppe ville vmre virksomme

(rent bortset fra de indvendinger af generel art man kan have mod

denne type sprogindlmring). Vi overvejede ogs6 at lade de stude-

rende fremstille deres sproglige "problemomr5der" for hinanden
pA et analytisk niveau, men opgav ogs5 dette af samma grund. Vi

mente, at de sproglige problemer, ismr korrekthedsproblemerne i

snmver forstand, langt overvejende stammede fra vanskeligheder

med den spontane produktion og den spontane taleplanlmgning og

selvkorrektur. I hovedsagen fortsatte vi derfor p5 den made, at

vi gennemgik udskrifterne idet den enkelte studerende gennemgik

sine egne replikker og beskrev de problemer der var der. M5let

var at udvikle opmmrksomheden overfor de smrlige problematiske

omr5der ogopove en mere sikker og hurtig identifikation og selv-
korrektur.

Arbejdet med den enkeltes sproglige vanskeligheder og diskussio-

nen af korrekthes- og normproblematikken 1)3 et mere generelt plan
var alts5 en del af det samme forlob. I forlmngelse af det oven-

stAende kan man g5 ud fra, at arbejdet p5 disse to omr5der stot-

ter. hinanden: Indsigt i korrekthedsproblemernes karakter gor det

mere overkommeligt at forholde sig til sin egen sprogbrug, idet

den mildner utilstrmkkelighedsfolelserne og omvendt C-nner en

realistisk selvindsigt og malrettet arbejde med de konkrete kor-

rekthedsproblemer et godt udgangspunkt for en "afdmmonisering"

af og en analytisk forholden sig til korrekthedsprohlematikken som

sAdan.

3.5. Informations"spil" -rejsen til Bremen

Informations"spillene" blev ikke til meget "spil" men snarere til

"mgLe" kommunikationssituationer i og med at vi besluttede at ta-

qe p5 en grupperejse til Bremen. N5r jeg lagde op til at give

dette aspekt s5 stor en vmgt, er det atter ud fra overvejelser
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over lmrerens kvalificeringsbehov: Det at kunne skaffe sig ray in-

formation og ray materialer fra det fremmedsprogede land, at have

kontakter og venner i landet er en nedvendig forudsmtning for at

kunne fungere som sproglmrer. Omkring en rejse hvor man opsoger

sammenhmnge man kan identificere sig med vil man erfaringsmmssigt

bruge sit sprog meget mere end i andre situationer, og lmre meget

nyt.

Det viste sig da ogsa at en vmsentlig del af udbyttet af rejsen

hang sammen med, at de studerende blev indkvarteret i kollektiver

hos studerende ved universitetet i Bremen, og at der var afsat

regen tid til informelle aktiviteter sammen med vmrtsfolkene.

Derudover var de studerende opdelt i mindre grupper med smrlige

emner de skulle undersoge: en kvindegruppe, en skolegruppe og en

gruppe omkring de "gronne lister", hvad de gennemferte med skif-

tende held. (Rejsegruppen var storre end kursusgruppen, idet der

deltog folk som senere sluttede sig til undervisningen.) Kvinde-

gruppen var den der fungerede bedst det er hort for og det

hanger uden tvivl sammen med at de som kvindegruppe havde nemmest

ved at definere sig selv og deres opgave.

Det var aftalt at programmet skulle vmre Abent, at de studerende

skulle have lejlighed til pA egen hand at udnytte de muligheder

der var i situationen. Det oplevede de stort set meget positivt:

"Man braucht nicht so etwas wie heisst es auf deutsch
so ganz Spezifisches zu lernen. Man brauch nicht mit ganz
bestimmten Leuten zu reden oder zu sprechen. Ich fand es
war gut dass man selber bestimmen konnte so einigermassen
was man von der Reise mit nach Hause nehmen konnte. (...)
Ich fand es auch gut dass man die Leute bier, die danischen
Studenten besser kennengelernt hat. Denn sonst lernt man
sich nur so Uberflachlich kennen. Da hat es sich auch ye-
zeigt dass einige von denen man dachte dass man derselben
Meinung war wie die, die haben dann ... hat es sich heraus-
gestellt dass man vielleicht besser mit anderen konnten als
man sich vorgestellt hat."

Den"usmdvanlige situation" indebar ogs5, at de studerende skulle

forholde sig til hinanden pa en anden made, og at ogsa jeg som

lmrer kom tmttere ind pa livet af dem. Det var ikke uden proble-

mer, hvad folgende citat viser (S = studerende, L = lmrer):
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S: "...die anderen die fanden daLs so ein bisschen merkwUrdig
die konntennichtrichtig in Kontakt mit dir kommen. Die
haben so empfunden dass du du hast dich zu viel zurUck-
gehalten, eigentlich, sie wussten einfach nicht wie sie sich
dir gegendber benehmen sollten. Einige haben versucht ein
Gesprach einzuleiten und die fanden vielleicht dass du
nicht richtig hinhortest oder so."

L: "Ja, ja das ist wahrscheinlich kommt das so dass ich
meine Aufmerksamkeit ne, erstens habe ich mich zurtick-
gezogen, das stimmt. Zum Teil. Ich habe auch einiges mitge-
macht, aber eben nur einiges, nicht alles. Und das war be-
wusst, denn ich wollte aus dieser "Mutterrolle" irgendwie
raus. Und das fand ich, das tat ich Bann am besten, wenn
ich nicht unbedingt Oberallt mitmischen musste, sondern
eben nur da mitgemacht habe, wo ich selbst irgendwie sehr
gerne wolite, wie zum Beispiel da in der Schule ..."

S: ft

bevor wir von Kopenhagen abfuhren, da hast du ja
schon gesagt dass du so ein bisschen nervos warst, wie es
gehen sollte und so ..."

L: "ja, ja das stimmt"

S : "ich glaube der Lehrer muss vielleicht versuchen so mehr als
Teilnehmer einfach mitzumachen,auf der selben Ebene wie die
anderen. Denn es gab ja auch keinen Altersunderschied oder
so, damit du nicht mitmachen konntest ..."

L: "ne"

Rejsen gav saledes lejlighed til at bearbejde indbyrdes person-

lige konflikter pa tysk, et omrade der ellers sjwldent dukker op
i en fremmedsprogsundervisning.

Men der var ogsa kritik af, at de studerende kunne have f5et no-

get mere indholdsmmssigt ud af rejsen med en planlmgning og for-

beredelse, som var mere malrettet. F.eks. fik nogle af de stude-
rende lejlighed til at overvmre en tysktime i et gymnasium, hvor

lmreren gennemgik Ulrich Plenzdorf: "Die Leiden des jungen W".

Bagefter lavede de interview med ham, hvor han dels fortalte om
sin klasse og sit arbejde med den, dels om hvordan han havde vm-

ret udsat for berufsverbot. Det var en indholdsmmssigt og sprog-
ligt meget givende kontakt som der uden tvivl kunne vmre kommet
mere ud af.

Her er vi nok stodt pa nogle grmnser for, hvad der kan lade sig

gore nar man forsoger at lave en sprogfmrdighedsundervisning
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isoleret fra de studerendes ovrige faglige arbejde. Forudsmtning

en for at f.eks. en rejse kan udnyttes mere mAlrettet, er at de

studerende pA forhAnd udgcor en mere sammentomret interessegruppe,

det vil i praksis sige at rejsen skal defineres ud fra deres pro-

jektarbejde.

Bade som forberedelse og resultat af rejsen modtog vi gaster fra

Bremen, som de staderende tog sig af altsh igen en situation

der giver god lejlighed til omgang pA tysk pA en masse forskelli-

ge niveauer.

3.6. Statusl problemer og perspektiver

3.6.1. Undervisningsspillene.

Som navnt viste de spontane undervisningsspil, at de studerende

kommer.til at reproducere derestillmrteforestillinger om larer-

og elevroller. SporgsmAlet er, om det er muligt at tillrettelagge

dem anderledes, sa de fAr mulighed for at fungere socialt og sprog-

ligt pa en for dem mere tilfredsstillende made. Vi har provet,

men det er ikke nemt. Her gAr nok granserne for, hvad denne met6-

de kan yde. Her matte man til syvende og sidst drage den konse-

kvens, at de studerende skulle i praktik i lobet af deres studie-

tid, at deres timer skulle dokumenteres og at de skulle have lej-

lighed til at evaluere deres ageren som larer padagogisk og sprog-

ligt. Det ville uden tvivl vare en rigtig vej at gA, men inden

for de nuvarende rammer er det ikke muligt. De ma vente til de

skal i pmdagogikum, men hvor de jo sA har eksamenspresset hangen-

de over hovedet, hvad der virker starkt blokerende for en aben,

selvkritisk analyse af hvad der sker i timerne.

Men der er ogsA andre, mindre ambitiose muligheder inden for de

nuvarende rammer.

F.eks. kan man opdele undervisningssituationen i dens forskellige

elementer, og definere spillene ud fra dem. Uanset hvordan et un-

dervisningsforlob er tilrettelagt, vil man som larer fh brug at

kunne fungere sprogligt f.eks. i forhold til folgende opgaver:

Resumere en tekst, forklare ords og konstruktioners betydning og

funktion, stille en opgave, strukturere en diskussiOn blandt ele-

verne.
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Det betyder ikke at man ikke vil lobe ind i problemer der ligner
dem jeg har skitseret ovenfor, tvmrtimod; men de vil blive speci-
ficeret og konkretiseret og dermed give anledning til mere m61-
rettede diskussioner og kritikker.

F.eks. viste det sig i forbindelse med to tekster om DDR ("Zen-
suren langsam abschaffen" og "Interview mit Pit A.", fra Wohl-
fahrt Andersen og Esben Pedersen, 1976) hvordan en diskussion kan
forlobe, hvis ikke "lmreren" formar at forholde sig til den og
gribe ind. Det var tekster der p.g.a. politiske differencer satte
sindene i bevmgelse, og det resulterede i en "tromling" (med ka-
rakteristisk kons-flarbejdsfordeling"). Den der som "lmrer" havde
som opgave at strukturere diskussionen mente i forste omgang, at
der jo var en livlig debat i gang; det ville were dumt at gribe
forstyrrende ind i den. En samtaleanalyse af forlobet viste imid-
lertid, at den ene parts synspunkter ikke blev udfoldet, og at
de ovrige deltagere efterhanden blev helt udelukket fra samtalen
p.g.a. dens karakter af "tvekamp". Resultatet af analysen var,
at "leareren" burde have faet begge de stridEmdeparter til at ud-
folde deres sysnpunkter og argumenter,'og dernmst formulere dem
p5 en sadan made at de ovrige deltagere var i stand til at for-
holde sig til dem. Det ville blandt andet indebeere at debatten fra
at {core pa et generelt-politisk niveau (hvad er socialisme?)

skulle konkretiseres til at handle om sammenheangen mellem karak-
terer, prmstation og de sociale konsekvtnser, som teksterne lagde
op til.

3.6.2. Spillenes indhold (materialer).

I forste omgang gik jeg ud fra at det eneste krav der skulle

vmre til indhold og materiale i spillene matte vmre, at de egne-
de sig og var fremstillet til undervisningsbrug. Jeg hentede der-
for primmrt materialer fra en gymnasieantologi og bandmaterialer
tra skoleradion. Men det er ikke noget tilstrmkkeligt kritc'rium.

Det var helt klart sadan, at de materialer som de studerende pa
forhand havde et forhold til, var det bedste udgangspunkt for un-

dervisningsspillene. Det har vist sig at were et problem at der
ikke er nogen indholdsmmssig kontinuitet fra sekvens til sekvens.
Hvis ellers materialet er heldigt valgt, gar det endda - men det
er lidt af et lykketrmf hver gang.
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Det har endvidere betydning for deltagernes mulighed for selv

at styre samtalesituationen. Der er klart en tendens til, at

dem der feller sig fortrolige med emnet eller pa forhAnd har dan-

net sig en mening om det har lettest ved at fungere i situatio-

nerne. Det er en banalitet men den er vmsentlig.

Her kunne man sa drage den konsekvens, at man matte opgive at

kore undervisningen i sprogfmrdighed isoleret fra de studeren-

des projektarbejde. Vejen frem ma vmre den, at de studerende un-

dervises i sprogfmrdighed i deres projektgrupper. I praksis vil

det sige at projektgruppen har tilknyttet en sproglig vejleder,

som med udgangspunkt i projektarbejdets indhold organiserer far

dighedsundervisningen. En sal:an fremgangsmAde vil ogs5 have and-

re fordele: den ville kunne styrke de pmdagogiske sider i projekt-

arbejdet, og man ville undga den uheldige "konkurrence" i uddan-
nelsen mellem de indholdsmmssigt-fagligedeleog fmrdighedsdiscip-
linerne.

Det er ikke uden videre givet, at en sadan undervisning p5 lang

sigt vil blive mere resursekrmven. Efterhanden som de studerende

vmnner sig til denne arbejdsform bliver de selv i stand til et

stykke af vejen at klare den selv, og den sproglige vejleder vil-

le kunne nejes med en konsulentfunktion. En star del af arbejdet

i den nuvmrende form ligger i "at holde sammen pa gruppen" det-

te arbejde ville blive mindre eller overflodigt hvis projektgrup-

pen udgjorde en undervisningsenhed ogsa i fmrdighedsundervisningen.

3.6.3. Sproglig selvindsigt og udvikling.

Det har vist sig, at denne undervisning giver de studerende

lejlighed til at bruge tysk i langt flere typer af situationer

og funktioner end den "normale", ofte udelukkende tekstcentrere-

de, undervisning giver anledning til. Jeg vil ismr fremhmve to

omrAder: Incibyrdes personlige relationer, mader at kommunikere
pa, og sprog. NAr disse omrAder spiller en sa forholdsvis star
rolle, hmnger det ganske enkelt sammen med, at de s5 at sige er
"programsat" i og med at samtalerne er dokumenteret og skal ana-
lyseres og diskuteres.
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De studerende har efterhanden udviklet en betydelig indsigt i
deres made at fungere kommunikativt pa og en god evne til at ver-
balisere og diskutere denne indsigt. Men det er pa ingen made
sket "af sig selv". Lidt inde i forlobet havde jeg en fornemmel-
se af, at der ganske vist fra gang til gang kom vesentlige ind-
sigter frem, men at de ligesom "smuldrede" undervejs, de blev
ikke fastholdt i et samlet billede af, hvordan den enkelte og

gruppen fungerede. Det gjaldt ogsa de formelt-grammatiske omra-
der; selv om vi gang pa gang fastslog at X er tilbojelig til at

gore Y fejl, sa "glemte" X det igen til neste gang ikke sadan
at forsta at X ikke gjorde fejlen, det gjorde hun selvfolgelig,

men sadan at hun ikke ved den neste analyse umiddelbart sagde:

Her kan man igen se, at jeg bliver ved med at gore Y fejl. Jeg

havde vel for store forventninger til, hvor hurtigt det kunne
lykkes for den enkelte at kende og genkende sine sproglige ser-

egenheder, og efterhanden ogsa bevidst arbejde pa at udvikle sin
sprogbrug.

Som en stotte til denne erkendelses- og udviklingsproces udar-
bejdede jeg et stykke inde i forlobet noget jeg kaldte "sprogli-

ge profiler", dvs. en slags karakteristik af den enkeltes made

at fungere kommunikativt pa og af de fejl hun/han er tilbojelig
til at gore. Det var med nogen spending jeg udleverede analyserne
til deltagerne jeg var ikke sikker pa om ikke jeg tradte dem

for ner. Den bekymring kunne jeg nu have sparet mig jeg gar ud

fra at den positive reaktion kan skrives pa en konto der er pa-
rallel til den jeg omtaltei forbindelse med dokumentationen af
samtalerne (s. 20).

Der er pa visse omrader sket nogen fremskridt. Det ser typisk
sadan ud, at X i en periode udvelger sig en bestemt fejltype,

f.eks. et udtaleproblem. (Der er en tendens. til at udvelge de

"overskuelige" problemer fremfor de mindre overskuelige f.eks.

har X ogsa problemer med ordstilling i ledsmtninger.) Bevidsthe-

den om dette problem viser sig i selvkorrekturer, ofte stottet af

do andre deltagere, som pa forskellig made signaliserer at "nu

or den gal". Der er altsa tale om en vis "kollektiv bevidsthed"

om hvilke sproglige problemer den enkelte for tiden "arbejder med".
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Men man kan ikke hmvde at undervisningen pa dette omrade er til-

fredsstillende og har indlost alle forventninger. Man kunne fo-

restille sig, at de studerende forholdt sig langt mere aktivt

til deres sproglige problemer, at de f.eks. i forbindelse med ana-

lyserne selv noterede ned, hvad de onskede at arbejde med, at de

selv udarbejdede "protokoller" over deres sproglige problemer og

analyserede dem nmrmere. Nar dette ikke sker, hmnger det uden

tvivl sammen med, at denne undervisning trods positiv interesse

og engagement alligevel har en forholdsvis lav status sammenlig-

net med deres ovrige faglige arbejde, ismr projektarbejdet. Dette

dilemma k -.n man formentlig kun komme ud af, hvis man opgiver at

isolere fmrdighedsundervisningen fra projektarbejdet (se ogsa

ovenfor).

Nar man betmnker, hvor megen interesse og energi de studerende

trods alt ofrer pa denne undervisning sammenlignet med fmrdigheds-

undervisning iovrigt, har man lov til at 0 ud fra, at en pro-

jekttilknyttet undervisning vil kunne give gode resulatater.

3.6.4. Lmrerarbejdet.

Nar man forsoger sig med en undervisning man ikke har provet for,

vil den altid krmve mere tid og energi end den gamle "velprovede".

Men sprorgsmalet er, om denne undervisning ogsa pa lang sigt er

urimeligt ressourcekrmvende.

Den er utvivlsomt noget mere ressourcekrmvende end fmrdighedsun-

dervisning normalt er. Men hertil kan der egentlig bare siges, at

det er nodvendigt og rimeligt at investere krmfter i et omrade

der er sa vmsentligt som de studerendes tilegnelse af sprogfmr-

dighed.

Det specielle ved denne undervisning er lmrerarbejdets organise-

ring. Nmsten alt arbejde ligger i planlmgning, forberedelse og

"efterberedelse", medens lektionerne stort set "korer af sig

selv". Det er for mig at se en meget tilfredsstillende arbejds-

form, som kompenserer for det ekstra arbejde der matte vmre tale

om. Den traditionelle "konversationsundervisning" har jeg ople-

vet som meget psykisk nedslidende, fordi den er meget afhmngig
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af lmrerens sociale indsats med at holde samtalen i gang og i
det hele taget holde sammen p5 undervisningen.

Strukturen i denne undervisning har faktisk visse lighedspunk-

ter med den teknologiske fremmedsprogsundervisning, hvis formal

var at spare larerarbejdskraft. Logikken i den teknologiske pmda-

gogik er den, at lmrerarbejdet skal reduceres til testning af

eleverne og henvisning til egnede programmer.

Med medens teknokraterne tror, at lmrerarbejdet kan overtages

af undervisningsmaskiner, gar denne undervisning ud p5, at de

studerende skal vejiedes i selv at overtage lmrerarbejdet, at de

skal blive deres egne lmrere for de bliver lmrere for deres cle-

ver.

Donne undervisning er ogsb givende for lareren. Gennem arbejdet

med dokumentation og analyse f5r man som lmrer en mmngde materia-

Le til iagttagelse af "elevsprog" og af sprogindlmringsprocesser.

Der er s5ledes god mulighed for en forskning i tilknytning til

undervisningen i sprogfmrdighed.
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4. Motivation: faglig, erhversorienteret eller politisk?

Da manuskriptet til Jenne artikel var omtrent fmrdigt gam jeg

det til de studerende og bad dem tage stilling til det. 1 dis-

kussionen af det kom der vmsentlige sysnpunkter frem, ismr om-

kring motivationens karakter og konsekvenser for fmrdighedsunder-

visningens tilrettelmggelse.

De studerende mente, at for dem hang identifikationen med faglige

problemstillinger og med lmrerrollen neje sammen, og de modifice-

rede dermed mit begreb om "dobbeltmotivation". Faktisk var deres

motivation primmrt hverken faglig eller erhvervsorienteret i snm-

ver forstand, men politisk. Gennem deres faglige arbejde udvikle-

de de politiske orienteringsmonstre, som spillede en vmsentlig

rolle for deres opfattelse af lmrerperspektivet.

S: "FUr mich besteht die Motivation nicht darin dass ich spiter
Deutschlehrer werden will. (...) Das ist mehr inhaltlich,
eigentlig. Man hat eigentlich Uber die Geschichte Deutschlands
gelesen, auch mit den Verhgltnissen in den zwanziger und dreis-
siger Jahren sich auch auseinandergesetzt, und daair fUhlt man
auch etwas, und das ist eigentlich fur mich auch die Motivation
gewesen auch Uber die Verhgltnisse auf deutsch zu sprechen.
Und Uber diese Beschgftigung mit den deutschen Verhaltnissen
in den zwanziger Jahren, ist man dann heute dazu gekommen, dass
man sagt, wir haben gesehen was damals mit den Leuten passiert
ist und wie so ein autoritgres Bewusstsein sich durchsetzen
konnte, und deshalb interessiert uns das eigentlich heute, ob
andere Moglichkeiten sind, und welche Verhgltnisse mUssen da
sein um ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Und das ist nicht
weil ich Lehrer werden will (...)"

S: "Das glaube ich auch, ich habe auch ungefghr die selbe Moti-
vation, dass Deutschland dieser grosse gefahrliche Nachhar
ist. Aber ich weiss auch dass ich als Lehrer arbeiten muss um
zu leben. Aber das ist unbedingt erstens die besondere Lage
Deutschlands in der Weltgeschichte und so weiter, das ist die
Motivation (...)"

L: "(...) wahrscheinlich habe ich ein etwas verzerrtes Bild davon
weil wir gerade in diesem Zusammanhang immer ziemlich viel
Ober pgdagogische Fragen diskutiert haben. Und dann habe ich
den Rindruck gekriegt, mensch das sind Leute die setzen sich
ernsthaft mit ihrer Zukunftperspektive als Lehrer auseinander(..)"

S: "Nicht die Zukunftperspektive als Lehrer, aber die Perspektive
heute und auch die Zukunftperspek17.776Tiie man dazu beitragen
kann, andere Leute Bedingungen zu schaffen wo sie sich selber
entwickeln konnen und wo sie Bewusstsein entwickeln konnen
das gegen autoritares Denken ist. (...) Das ist nich die Lehrer-
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funktion als solche, aber da besteht nicht der grosse Unter-schied."

S: "Also wenn man Lehrer ist hat man an und fUr sich qute Chancen
um dieses autoritare Bewusstsein zu bearbeiten."

L: "(...) also Lir euch habt Ihr dann die Perspektive, wie kann
man Oberhaubt arbeiten, um eine Entwicklung von autoritarem
Bewusstsein zu verhindern, oder um emanzipatorisches Bewusst-
sein zu entwickeln. Und darunter falt dann natUrlich auch. die
Lehrerperspektive. Wie kann man dann als Lehrer dazu beitra-
gen."

S: "Oder ob man dazu beitragen kann"

S: "ja ob man das Uberhaupt schafft, das ist eine andere Sache,
denn die objektiven Verhaltnisse in der Schule sind ja
schlecht. Deswegen sollen wir auch fUr die Integration arbei-
ten, so dass wir Geschichte und so weiter in das Fach rein-
treiben, dann werden die Moglichkeiten grosser".

S: "Ich bin darin einig was die anderen gesagt haben, (...) Auch
die Sprache interessiert mich, weil ich mit den selben Proble-
men gearbeitet babe. Ich habe mich frUher nicht mit Deutsch
identifizieren konnen, da war es nur so ein mechanisches Ver-
haltnis, wie Latein. Das 1st ganz anders jetzt."

De studerende gik 3erfor principielt ind for en projekttilknyt-
tet undervisning. Ikke p5 den made at der i selve projektarbejdet

skulle tales og evalueres p5 tysk, idet det ville ga for meget
lid over enten det indholdsmeessige arbejde eller den sprogliqe
bearbejdning, men parallelt.

Men de onskede at bevare og udvikle den form vi hidtil havde
brugt, idet de dog betonede bestemte sider af den. Vi skulle sat-
se mere p5 at udvikle interaktionsformer ikke nodvendigvis som
"spil" af en eller anden art der tog hojde for de forskelle der
er i gruppen m.h.t. at gribe ordet, lmgge prmmisserne for samta-
len, styre den etc. altsa de trmk vi konstaterede gennem samta-
leanalyserne. Det gmlder her om en bearbejclning af forskelle, dor

ytrer siq i deres Krug af sproget og kommunikationsstil, men som

or bestemt af deres socialisering og erfaring i det hole taget,
herunder deres konssocialisering.

Arbejdet med korrekthedsproblemerne er fortsat vmsentligt, men

skal altsa forbindes med bade et fagligt og politisk relevant
indhold og en bearbejdelse af kommunikations- og samvmrsformer.

II
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En sadan tilretteleeggelse har for de studerende bade et politisk

og pwdagogisk perspektiv:

S: "FUr mich ist theses Unterrichtsspiel, das ist nicht so viol
das sehe ich in einem grosseren Zusammenhang, um Fremd-

sprachen lernen zu konnen. Das ist mehr padagogisch gesehen.
Wir haben nicht nur gelernt vielleicht ein bischen besser
deutsch zu sprechen, wir haben mehrere Dinge gelernt. Und wir
haben die Moglichkeit gehabt auch fiber unser Verhaltnis hier
in der kleinen Gruppe zu sprechen. Man bekommt auch ein ande-
res Verhaltnis zu den anderen Studenten und zu dem Lehrer."

L: "Ahja, an und fUr sich die Form als padagogische Praxis."

S: "Denn wenn man einen anderen Inhalt haben will, teils im Un-
terricht aber auch draussen, wenn man ein anderes Bewusstsein
entwickeln will, dann glaube ich auch, dann muss man neue
Formen schaffen (...) Und these Form die hat sich gezeigt
dass sie eigentlich recht perspektivreich ist."
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Note 1:

T f.eks. Glahn, Kvistgard Jakobsen og Larsen (red): Fremmedsprogs-
pmdagogik fylder motivationsproblemet meget lidt. Foldberq og
Sorensersbidrag: "Fremmedsprogsstatus og elevmotivation" er en re-
degorelse for en sporgeskemaundersogelse, der mere handler om
starttidspunkt, vurdering of undervisningens indhold m.v., "nd om
motivationsproblemer.

Note 2:

Den danske studenterbevmgelse har inden for mange fag betydet et
opgor med autoritafre undervisningsformer og medfortfagligeforny-
elsor. Men det er bemmrkelsesvmrdigt at sprogfagene har et vist
"efterslaab" sml. med f.eks. dansk, og selv om der efterhAnden
er sket en hel del inden for disse fag, er deres sproglige og
sprogfmrdighedsmmssige sider blevet forholdsvis lidt bearbejdet.
,Ira refererer her primmrt til erfaringer fra institutterne i Ko-
benhavn. (Jvf. diskussionen af sprogfagene i Videnskab, uddannelse,
kapital, 1973, s. 225 ff. og Humaniora,krise og kritik, 1975,
s. 51 ff.). Denne situation har ogsa haft folger for RUC. Mens der
i andre fag var fagkritiske traditioner at trmkke pa, befandt frem-
medsprogene sig i en meget uheldig defensiv og havde Ira starten
svmrt ved at definere sig positivt i forhold til. RUC's faglige

og de studerendes interesser. Samtidig kom der et meget
stmrkt pres udefra, en situation der har truet med at lamme fagene
nmsten totalt. RUC's "fremmedsprogsproblem" som bl.a. ytrer sig
i manglende tilgang, er ikke skabt af cg pa RUC som udenfor-
staende er tilbojelige til at tro og kan derfor heller ikke
loses gennem disciplinering af studerende og lmrere. Tvmrtimod:
netop fordi fremmedsprogene star under et stmrkt internt legiti-
mationspres er der gode muligheder for at udvikle og lose op for
nogle af de problemer fremmedsprogene star i, forudsat at man ikke
forsoger at "normalisere" fagene indholdsmmssigt og administra-
tivt, men tvmrtimod sa smat er ved at komme i gang.

Note 3:

Gardner og Lambert har oprindeligt udviklet deres teser om moti-
vationens rolle og motivationstyper gennem undersogelser i et to-
F;prc,get samfund (Canada). For at efterprove gyldigheden har de

4-
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gennemfort parallele undersogelser i USA, dels i Louisiana og

Maine, hvor der er betydelige fransk-amerikanske minoriteter, dels

i Connecticut, hvor der findes forskellige minoriteter, heri-

blandt fransk-amerikanere, men hvor de studerendes kendskab til

fransk primwrt stammer fra undervisningen og er orienteret mod

europwisk-franske forhold. Selv om der selvfolgelig er store for-

skelle pA amerikanske og danske forhold, er forskellene hvad

dette punkt ang5r dog til at overskue. (Det forholder sig alts5

ikke s5dan, som Sorensen og Foldberg (1977) mener, at dette stu-

die udelukkende vedrorer canadiske forhold.) Det viser sig fak-

tisk at de high-school-elever der er gode til "school-taught

french" ingen kontakt har med fransk-amerikanere, og vice-verse.

Forfatterne antager at der her er tale om et socialt fwnomen,

idet det er unge fra lavere sociale lag der har kontakt med et-

niske minoriteter, og de konstaterer at deres sproglige erfa-

ringer herfra Abenbart ikke aktiviseres og honoreres i skolesam-

menhwng (s. 48).

I ovrigt kommer Gardner og Lambert desvwrre kun perifert ind pa

den sociale baggrunds betydning, primwrt i form af forwldrernes

opmuntring eller mangel pA samme. I et specialstudie (pA Louisiana-

materialet) undersoges sammenhwngen mellem social baggrund, var-

diorienteringer og "akademisk succes" med swrlig henblik p5

fransk. Det viser sig, at studerende med fordelagtig social bag-

grund og opmuntrende hjemmemiljo er nwsten sikre pA gode resul-

tater, og at en stark orientering mod succes kan kompensere for

et "uheldigt" hjemmemiljo. Men der er en gruppe der voider for-

fatterne hovedbrud: "den sociookonomisk underpriviligerede stu-

derende, som ikke desto mindre er godt begavet (...) I dette til-

fwlde er der ingen tegn pa akademisk succes, hverken i alminde-

lighed eller med hensyn til fransk. Der melder sig nogle sporgs-

mbl overfor denne profil. Ville de studerende vwre i stand til

at udnytte deres evner, hvis de var orienteret mod succes? livor-

for tanker studerende pA et sAdant begavelsesniveau ikke i baner

af succes? Spiller familiens socio-okonomiske baggrund en s5 af-

gorende rolle?" (s. 117)

Hovedresultatet i de tre studier er, at motivationen spiller en
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veesentlig selvstndig rolle for sprogtilegnolson, omend den et

lorhundet mod forskellige holdninqor oq forf:kolliqt indhold. I

Connocticut vito dot niq, at on in:;ttnmonti.1 oq intogrativ

orientering (mod Frankrig) kombinerof med lav grad at autorita-

nisme og positiv holdning til franskmnd og fransk kultur, har

en positiv virkning pa tilegnelsen af fransk.

Note 4:

HProm siger Ulf Teleman: "Sproget er ligesom en del af en selv,

og det toles ligesom at blive pillet i smastykker, som maske

aldrig kan seettes.sammen igen, nar ens sprog ikke lmigere tages

for givet of en selv og andre" (Teleman, 1979, s. 17).

Selvom situationen nok er anderledes for en fremmedsprogbruyer

en en indfodt, tror jeg den er lige sa kritisk, da selvtilliden

per pa en gang er meget veesentlig og meget sarbar.

__Note 5:

Per rejses sporgsmalet om, hvad norm-begrebet dmkker over. Jeg

stutter mig her til den diskussion der fares hos Paul Diderich-

sen (1968) og Ulf Teleman (1979). Hos Diderichsen finder man den

opfattelse, at korrekthedsprohlemer i egentlig forstand forst

opst5r pa baggrund af en fast og beskrevet norm (jvf. s. 151),

alts5 er forholdsvis srivert norm-begreb (hvilket dog ikke bety-

der at han ikke har blik for de mere "implicitte" normers betyd-

ning, jvf. afsnittet om "Sprog som klasseskel", s.172 ff.). Ulf

Teleman har den opfattelse af "sprog er normer" (jvf. s. 17 ff.),

idet han gar ud fra at der eksisterer en rkke forskellige nor-

mer, der regulerer den sproglige kommunikation i alle dets aspek-

tor "selv om de undertiden er sa komplicerede at vi ikke enganq

mod det videnskabeligo apparat vi i dag racier over rigtigt kan

beskrive r11c r bevidstgore dem" (smst.). Korrekthedsproblemer

opstar sa i og med at disse normer pa forskellig vis kolliderer
sprogbrugeren, og at der er en bestemt norm der dominerer,

navnliy i skolesystemet, nemlig det "offentlige sprog".

Don norm fremmedsprogsundervisningen orienterer sig efter, er

ligoledes "det offentlige sprog", eller "standardsprog". Det er

de' sprog der danner grundlaget for de anvendte ordboger og

44
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yrammatikker, og som den sprogstuderende kommer i kontakt mod

gennem medierne.

Men denne beskrivelse er stadig meget almen. Hvordan kan man

f.eks. nojere beskrive den norm fremmedsprogslmrere forventes

at leve op ti:,? De officielle retningslinier (bekendtgorelser

m.v.) er ikke til megen hjmlp. I faglitteraturen findes der ef-

terh5nden nogle bud pa, hvilken slags fremmedsprog eleverne for-

ventes at here p5 de forskellige trin(jvf. KvistgArd Jakobsen

og Larsen, 1977), men der foreligger (mig bekendt) ikke tilsva-

rende analyserende og argumenterende bud pA, hvilken sprogbeher-

skelse lmreren bor rade over. Det er dog Abenbart, at der reelt

er en betragelig modsmtning mellem de officielle, idealistiske

krav og virkeligheden (jvf. f.eks. klasserumsanalysen af Baunbek

m.fl., 1978). Det er almindelig viden, at f.eks. bifagskandida-

ter ofte ikke lever op til de forventninger der stilles til dem

ved pmdagogikum. Det er ogsa nmrliggende at ga ud fra, at selv

den "dygtige" sproglmrer efter nogle ar i gymnasiet med ringe

mulighed for udlandsophold efterhanden "dekvalificeres" sprog-

ligt. Det er forbaysende, at disse oplagte problemer ikke for-

lmngst har affeldt en omfattende diskussion af, hvad der egentlig

forventes af lmrerne man kunne fristes til at tro at der her

er tale om et stykke hAndfast fortrmngning.

Den idealistiske fiksering ved forestillingen om lmreren som en

"nmsten-indfodt" bruger af "standard-sprog" blokerer for en dis-

kussion af, hvilken rolle lmrerens sprogbrug spiller i forskel-

lige typer af undervisning. Det er ikke nogen urimelig tanke, at

der er en sammenhmng mellem pa den ene side korrekt, men stereo-

typt "lmrersprog" og pa den anden side mindre korrekt men mere

omfattende ogtevende og "lmrersprog", og at den sidstnmvnte

variant har betydelige pmdagogiske fordele.

Det ville vmre interessant nmrmere at undersoge, hvordan "lmrer-

sprog", lmrerrolle og "undervisningsstil" spiller sammen i for-

skellige typer af undervisning.
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fen?

B. Bronnen und F. Henny: Interview mit Pit A., 17

Jahre

Max von der GrUn: Paul Murawski,- Portrat eines Kran-

kenpflegers.
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Oversigt over bilagene

BILAG I

Udskrift af to "Unterrichtsspiele"

"1. Unterrichtsspiel", bestaende af tre runder":

Spiel A, Spiel B og Spiel C.

"2. Unterrichtsspiel", bestaende af to "runder":

Spiel B og Spiel C.

Der er tale om udsnit. "Klippene" er markeret med (...)

Der er ikke foretaget nogen systematisk transkription, da ud-

skrifterne kun skulle fungere som stotte til aflytningen. Dvs.

der er stort set anvendt normal ortografi og interpunktion, idet

dog pauser er markeret med , afbrydelser, herunder selvafbry-

delser med ... Der er brugt dknavne, bortset fra mit (KSJ)

BILAG II

Eksempler pa to "Sprachliche Profile". Jeg har valgt to personer

med forholdsvis mange sproglige vanskeligheder.

BILAG III

Udskrift af diskussionen om "Sprachliche Profile"
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BILAG I

1. Unterrichtsspiel "Textverstandnis"

Spiel A, Teilnehmer: Svend ("Lehrer"), Mads, Sara, Karen S.J.

(...)

Karen: Auf der ersten Seite habe ich eine Frage: Alle andere

Freiheit, eben die Phrase, ist weiter nichts als Touris-

mus mit Freiheit verwecheln.

Svend: Ja, das ist ja ein schwieriger Satz muss man sagen. Er

hat oben gesagt dass Freiheit fUr Murawski ein leeres

Wort ist. Wenn er um seinen Arbeitsplatz bangen muss und

wenn er nichts weiss ob or morgen eine Wohnunq hat, ist

es eine Phrase fur ihn. Und wenn er nicht ... wenn er

sich in so einer Situation da befindet, wo er nicht mor-

gen weiss ob er noch Arbeit hat ... wern er weiss ob er

morgen Arbeit hat und eine Wohnung, das ist die einzig-

ste Freiheit fur ihn. Und sonst kann man nicht von Frei-

heit sprechen. Das meint er.

Karen: Warum steht hier Tourismus?

Svend: Ja etwas muss er ja schreiben.

Mads: lacht.

Svend: Jaja, er meint dass andere Leute die fiber Freiheit sprech-

en, wenn es nicht diesen Inhalt da hat, dann verwenden

sie das Wort Freiheit als ob es Tourismus sei. Ich weiss

nicht das ist ein bisschen schwierig.

Mads: ja, ich habe auch nichts begriffen. Aber Tourismus

also wenn man zum Beispiel zehn Tage nach Mallorca fahrt,

dann glauben die Leute dass sie Freiheit haben, aber sie

haben ja kein Freiheit, weil alle die Probleme die sind

jo immer noch geblieben in Danemark. Ist es auf der

Weise dass er Tourismus meint?

Svend: das ist ja ein bisschen ich finde man muss auf den

ganzen Inhalt sehen bevor man unterscheiden kann order
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herausfinden kann was er eigentlich meint. Man muss den

Text mal naher analysieren oder durchgehen um so den

Sinn herauszubekommen. Wir besprechen ja zuerst hier ob

man Worter nicht verstanden hat, das werden wir ja morgen

dann machen.

Die Anderen: protestieren.

Mads: Ja, das passt nicht Inhalt, Inhaltsverstandnis yehort

ja auch heute, nicht.

Svend: Ja aber das ist ja ein ganzer Satz, man kann ja nicht

einfach ein Wort aus dem Satz nehmen und sagen was be-

deutet das. Man muss ja den Kontext mal anschauen.

(Mads lacht). Ja und wir gehen jetzt weiter.

( )

Svend: und die von der Innung, steht hier unten in Zeile

29. Das ist Innung ist eigentlich das selbe als fraher..

jetzt habe ich das Wort vergessen.. Zunft hat man fraher

gesagt.

Sara: Was ist eine Zunft?

Svend: Das ist eine Innung.

Mads: Zunft, Zunft das ist die Handwerkerbund. Fur Unternehmer,

fur die Arbeitgeber.

Svend: Die Handwerker haben sich fruher in Zanfte organisiert.

Und da hatten sie das Recht ihre Arbeit auszufahren, und

kein anderer durfte dies Handwerk ausfahren. Er musste

Mitglied des Zunftes sein. Wenn er jetzt .. damals hatte

man ein Zunft far Schuster und far Backer und so and

dann konnte man nicht in den Zunft kommen. Ja, wir gehen

weiter

Mads: Ja, ich habe eine Frage. Es gibt heute noch diese ZUnfte

Svend: Ob es sie gibt? Nein, das kann man nicht sagen, man hat

ja

Mads: Doch, das gibt immernoch.DieZimmererziinft liegt immer noch

in Nybrostrmde gegenaber die Museum Thorvaldsens. TOmrer-

lauget.



46 (3)

Svend: Ja aber das ist nicht so stramm geregelt wie es frillier

war. Heute kann man leichter Backer werden, als man frdher
konnte.

Mads: Aber trotzdem gibt es immer noch diese Arbeitsgeberver-
bnde.

Svend: Ja das ist richtig Mads

Mads: Aber sie sind frei,heute sind sie frei. Man kann Mitglied

sein and nicht.

Svend: Wir gehen weiter auf Seite 40.

Mads: Du ved ikke nok om det.

Svend: Ja man kann ja nicht das ganze wissen
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Spiel B, Teilnehmer: Mads ("Lehrer"), Svend, Sara.

Sara: 45 habe ich eine Verstandnisfrage, Zeile 32: damals der

yol.dene Weston.

Mads: der goldene Westen. Es ist ja so, in Deutschland ist

immer ein Unterschied zwischen Osten und Westen gewesen.

Osten es war frUher Landwirtschaftgegend,und Westen immer

diese Gegend wo Industrie ist. Man muss dran denken, dasq

dies ist bevor der Teilung Deutschlands. Und da hat Westen

immer so etwas besseres okonomisch geworden als Osten.

In Osten haben die Bauern, die armen Bauern gelebt, und

im Westen ist immer Wirtschaft gewesen, die Leute haben

bessere Lebensverhaltnisse gehabt. Und goldene Westen,

das ist also wo man Geld verdienen kann. Ruhrgebiet be-

steht ja von grosse Stadte mit viel Wirtschaft. Und Kohl-

bau und Stahlwerke usw. Und Osten ist so man kan wohl

nicht sagen Entwicklungs Unterentwicklungs kann man

sagen Entwicklungsgegend. Und so wars immer frUher und

auch heute ein bisschen. Die meisten Wirtscnaft Indu-

strie"liegt immer noch im Westen.

(...)

Mads: Ja, sonst fragen?

Sara: Seite 46, Zeile 8: Dann bewarb er sich mit Unterstutzung

von 5000 Mark Arbeitgeberdarlehen.

Mads: Ja das ist auch so ..

Sara: Was ist damit gemeint und warum hat er das Geld bekommen.

Mads: Ja, das ist ja so, das ist sehr viel verbraucht in Deutsch-

land, dass die Betriebe auch dafUr sorgen dass die Arbeit-

er Wohnungen haben. Zum Beispiel und das ist heute noch

so dass die grossen Baustatten zum Beispiel auch Hauser

machen, also Buden, wo die Arbeiter wohnen kann so dass

die Arbeiter von Gegend weft davon zu der Baustelle reisen

kann und von Montag bis Freitag da wohnen und denn nach

Hause fahren. Und hier dreht sich um .. Darlehen det

er lin zum zu Hauser so dass die Arhpitgeber die immer

Arbeitskraft da hatten. Die eingehen an und fur sich cin
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Sara:

(5)

Kontrakt mit der Firma mit der Betrieb dass sie da wohnen
kann und dann bekommen sie einen Leihen und dann mussen
sie immer .. Amortisation .. und sie mUssen immer bezah-
len, ein bisschen von der Lohn wird vun der Firma zuriick-

gehalten als Miete, Miete zum Beispiel. Weisst Ihr was
Miete ist? Husleje.

Was passiert denn wenn man seine Arbeit verliert?

Mads: Ja dann verliert man wohl auch sein Geld. Das kan ich mir

denken. Ich weiss nicht genau, ich habe nie davon gehort

aber dann arbeiten die Arbeiter fleissiger.

Svend: In IMnemark gibt es ja auch das in Munkebo in Odense.

Mads : Ja

Svend: Wenn man sein Job da auf dem Werft verliert, wenn man

keine Arbeit mehr hat dann muss man auch von seiner Woh-
nung ausziehen.

'gads: Das glaube ich das ist auch so in Deutschland, das glaube
ich. Aber ich weiss nicht genau. Aber es ist ja klar.

Aber es ist klar, es ist ein Politik von der Arbeitgeber

um die Arbeitskraft festzuhalten.



(6) 49

Spiel C, Teilnehmer: Sara ("Lehrer"), Mads, Svend.

Sara: Wie hat seine Frau seine Krankheit erlebt - Svend.

Svend: Sie wurde unsicher, denn sie wusste ja nicht ob er wieder

zu Bewusstsein kommen

Sara: Hm.

Svend: Sie wusste auch nicht woher sie das Geld fiir das Essen

bekommen sollte. Und sie hat immer die Arzte gefragt ob

der Mann wieder gesund werden

Sara: werden wurde.

Mads: Ja det m5 det vmre det er jo konjunktiv.

Sara: Ja das hat sie gefragt and was haben sie dazu gesayt?

Svend: Vielleicht (lacht).

Mads: das ist rive typi!;cho Schulorantwort.

Sara: Ja, also, aber wie glaubst du hat sie diese Situation

im Krankenhaus erlebt? Hat sie ein GefUhl gehabt dass die

Arzte sie gut behandelt haben? Freundlich, verstand

verstehend?

Svend: (Pause) Das glaube ich nicht.

Sara: Und warum nicht?

Svend: Ja er schreibt etwas davon dass die Arzte die Kumpels

da schlechter behandelt haben als die reichen Leute. Des-

halb haben sie ihn wohl auch nicht so gut behandelt.

Sara: Aber es gilt ja auch eine andere Andeutung davon lass

sie das alies als ganz schlecht erfunden hat. Wie kommt

das stilistisch im Text hervor? (Pause) Guck mal auf

Seite 48, Zeile 5 bis 20. (Lange Pause). Man hat ja ein

GefUhl dass sie das dass sie die Behandlung der Arzte

als gleichgUltig erfunden hat.

Mads: (mumler noget med "kleinbUrgerlich").

Sara: ist ja tiberhaupt nicht kleinbUrgerlich.

Svend: kann ja kleinbOrgerliches Bewusstsein haben.
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Mads: (mumler samstemmende).

Sara: Das ist aber etwas ganz anderes (lacht).

Mads: Aber das ist irgendwie autoritares System Deutschlands

wenn die Arzte sagt "Vielleicht" brauchen sie gar nicht

mehr antworten.

Sara: Ja, aber warum wird das zwei malgesagt? Wird er durch-

kommen und die haben gesagt vielleicht. Und sie ist wie-

der ins Krankenhaus gegangen und hat gefragt. Wird er

durchkommen, und die Arzte haben gesagt: vielleicht. War-

um wird das zwei mal gesagt.

Svend: Weil sie zwei mal gefragt hat.

Alle: (lachen)

Sara: Ihr seid aber dumm.

Svond: Die Arzte wissen es ja nicht. Sie konnen es nicht wissen.

Man kann ja viele Monate lang ohne. Bewusstsein sein, und

dann kann man plotzlich wieder aufwachen. Das konnen die

Arzte eigentlich nicht 3aqen. Es kann ja sein dass da

auch solche schlechten Arzte

Mads: Aber das ist tar, da ist eine Bedeutung, weil es zwei mal

gesagt werd .. Aber das ist eine Inhaltsfrage, das sollen

wir heute nicht machen. Und wir wollen heute mit der In-

halt nicht arbeiten.

Sara: Nein?

Mads: Nein, das steht doch im Papier (zitiert).

Svend: Du hast richtig die Lehrerrolle hier Obernommen. Du

stellst solche ganz bloden Fragen, die man einfach nicht

heantwort-en kann.

Mads: Also wir wollpn den Text gar nicht interpretieren. Wir

wollen nur den Text erleben. Eine impressionistische Auf-

fassung des Textes

Svend: Wir mUssen uns einfUhlen konnen.

Na also, denn habe ich eine andre Frage: Was ist im ganzen

Text zentral. Konnt Ihr auf ein Wort hinweisen
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2. Unterrichtss2iel "Texterl5uterung"

Spiel Ti, Toilnehmer: Svend ( "Lehrer) , Sara, Gorm.
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Gorm: er ist zufrieden. Mich kann keiner rausschmeissen.

Mich nicht.

Svend: Ja, das sagt er. Aber dann fragt sein Freund ihn was er

tun will wenn dies Werk das ganze Wohngel6nde verkaufen

will, um das Werk zu vergrossern. Was antwortet er dann?

Kann er immer da wohnen bleiben ... Sara?

Sara: Er h6lt es fur ganz unmoglich, dass das geschehen sollte

oder konnte.

Svend: Er sagt es gibt Vertr6ge. Aber das Gel6nde wo die Woh-

nungen gebaut worden sind, das gehort dem Werk, und da

kann man sich vorstellen wenn das Werk zum Staat geht

und sagt wir mossen einfach vergrossern, das gibt dann

1000 Arbeitspl6tze mehr, was wird der Staatdannantwor-

ten? Gorm?

Gorm: Bitte? Das babe ich nicht gehort.

Svend: Doch, wenn das Werk da zum Staat geht und sagt, wir wollen

gern das Werk vergrossern und das gibt dann 1000 neue Ar-

beitspl6tze. Will der Staat dann die Genehmigung geben?

Oder wollen sie nein sagen.

Gorm: Das ist schwer zu beantworten.

Svend: Das findest du?

Gorm: Ja, man kann nicht leicht,also so einfach ist das

nicht dass das immer so ist dass die Stadt macht was die

Unternehmern wunschen.

Svend: Man hat. wohl auch .. man hat so viele Beispiele wo solche

Fabriken oder Werke, die haben son grossen Einfluss, class

sie eigentlich durchgefUhrt kriegen konnen was sie

wunschen.

Gorm: Vielleicht ist das chemische Werk gar nicht daran interes-

siert das Werk zu vergrossern. Das wissen wir nicht. Das
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mUssen wir im Zusammenhang beobachten mit .. mit dem Kon-
kurrenz, mit den anderen Landern und so.

Svend: Ja das stimmt. Aber zu einem Zeitpunkt .. Man muss ja das
Kapital akkumulieren.

Gorm: Ja das

Sara: Was heisst das, Kapital akkumulieren.

Corm: Ja was bedeutet das?

Svend: Das bedeutet aufhoben auf ne Ja man muss ein-
fach die neusten Maschinen kaufen und scin Geld in den
Maschinen anbringen um sich in der Konkurrenz mit den
andern Unternehmen durchsetzen zu konnen. Denn nur dieje-
nigen die die neuesten Maschinen haben ... die haben
Moglichkeit miteinander zu konkurrieren. Und diejenigen

die die schlechtesten Maschinen haben die werden ... die

konnen dann Schluss machen und sind pleite.

Germ: Aber stimmt das? Akkumulieren das ist ein Ding in einem
Auto. Nicht? Ein Akkumulator.

Svend: Ein Akkumulator (lacht) nein ... das.

Corm: Warum verwendet man das selbe Wort.

Svend: Das ist nicht das selbe Wort.

Corm: Akkumulieren Akkumulator.

Svend: In einem Akkumulator, da kann man Strom produzieren. Und

eine Akkumulation, da vermehrt man das Geld.

Gorm: Aber Sie haben gesagt ... Hier ist es ja nicht im Zusam-

menhang mit Strom. Es ist ja ein chemisches Werk.

Svend: Ja und da haben sie ihr Geld in das chemische Werk da ge-

steckt. Und sie haben das Geld da investiert um mehr Geld
kriegen zu konnen. Denn sonst h5t.te es keinen Sinn iiber-

haupt, das zu tun.

Sara: Und was denn wenn der Betrieb sich nicht im Konkurrenz

durchkommen konnte. Denn verlieren die ja alle ihre Ar-
beitsplatze.

Ja
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Corm: Also, das ist ja nur gut lass dio Untornohmorn akkumhlie-

ren dann schaffen sie ja Arbeitsplatze and

Svond: (irritiert) : Ja das habo ich ja auch gerado vorhin go:.;pgt.

Deshalb kommt der Staat ja nicht, ihr kOnnt das Work

nicht vergrossern. Aber es bedeutet ja nicht so viol lass

diese 500 Arbeiter eine neue Wohnung haben mUssen, wenn

1000 neue Arbeitsplatze gesChaffen werden, nicht water?

Ja, dann konnen wir jetzt ein bisschen weitergehen
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Spiel C, Teilnehmer: Gorm ("Lehrer"), Sara, Svend.

(" )

Gorm: aber nun will ich nicht so viel sprechen. Findest Du,
Sara, dass es jetzt moglich ist diese Wirtschaftwunder in
den letzten Zeiten /Seiten (?) zu verstehen? Meinst du,
dass es ist moglich verschiedene geschichtlichen Prozes-
sen zu sehen im Text. Obwohl nicht nur das ist ja
nicht Geschichte, das ist ja eine Novelle hier, aber
wo kannst du das sehen?

Sara: Das es ein Wirtschaftwunder gab?

Gorm: Eine Verbesserung von materiellen Lebensbedingungen.

Sara: eigentlich nicht ..

Gorm: 1st es so dass er auch heute geht und Kartoffeln suchen ...

Sara: Nein er hat jetzt genug zu essen. Und kriegt auch Geld

und hat eine Arbeit. Er fUhlt sich sicher.

Gorm: Er hat ein Auto, ja.

Svend: Man bekommt aber nicht den Hintergrund fur dieses Wirt-

schaftswunder erkl,Nrt hier im Text.

Gorm: Nein das bekommt man nicht. Aber man kann verschiedene

SpUren sehen. Findet Ihr dass es gibt ein Zusammenhang
zwischen seine Auffassungen von dass Sicherheit fast idon-
tisch mit Freiheit ist. Wovon hat er diese Auffassunger
bekommen. Svend.

Svend: Ja er hat ja frUher nichts zu essen gehabt und deshalb
fait er es jetzt als eine Freiheit dass er sich satt
essen kann und eine Wohnung haben.

Gorm: Aber ist es wahr, hat er nun mehr Sicherheit als frUher?

Svend: Er bekommt mehr zu essen

(bAndet skiftes)

Corm: also, was war natUrlich.

Sara: dass er Sicherheit und Freiheit gleichstellt.
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Gorm: Und Svend wie ... was meint er von ... den politischen Ar-

gumentationen in der Bundestaq, wenn die CDU-er sprPchen

von Proiheit und so weitor. Was meint or davon

Schlafst Du? Gutenmorgen:

Svend: Nein ich bin dabei nach Hause zu gehen. Ja er sagt wohl

etwas davon dass diese Leute die von Freiheit reden, die

haben immer genug zu essen gchabt. Und deshalb wissen sie

nicht was Freiheit

Gorm: Ja. Und in diesem Zusammenhang mUssen wir verstehen dass,a1-

so .. die bUrgerlichePolitikerin der Bundesrepublik verwendet

diese Argumentation. Sie haben zum Beipsiel davon ge-

sprochen "Freiheit statt Sozialismus", um auszunutzen die

... eine scharfer Ausbeutung der Arbeiter in der Bundesre-

publik ... Und warum ist das moglich in der Bundesrepu-

blik eine solche Argumentation zu fUhren Freiheit

statt Sozialismus und so weiter. Warum ist das moglich

Sara.

Svend: auch in Danemark.

Gorm: Halte die Klappe, das war Sara.

Sara: Weil DDR ais Nachbar da ist.

Gorm: Ja.

Sara: Und da kOnnen die Leute sehen, wie unfrei die da sind.

Gorm: Bist du darin einig Svend Mitglied der KP in Danemark?

Svend: Ich habe gerade n Zettel unterschrieben der von einem KP

oder DKP-er eingesammelt wird um DKP

aufstellberechtigt zu werden.

Gorm: Aber bist du einig mit Sara?

zu den Wahlen da

Svend: Ich wins nicht, das ist vielloicht ein bisschc'n zu his-

torisch spezifik. Donn man kann wohi auch in Danemark So-

zialismus statt Freiheit oder Freiheit

Gorm: Aber hast du das in Danemark gehort? So offensiv ideolo-

gisch? Has du das in Danemark gehort?

Svend: Ja, Poul SchlUter, der erzahlt ja, der redet ja immer da-

von dass man diese sozialistische Entwicklung stoppen
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muss. Und das ist wenn der Staat etwas Obernimmt. Das

meint er das sei eine sozialistische Entwicklung.

Gorm: Glaubst du nicht er spricht in einen anderen Zusammenhang.

Svend: Ja das ist wohl auch der Sinn ... er sayt es sei Sozialis-

mus wenn der Staat etwas Ubernimmt and das mOssen wir

jetzt stoppen.

Corm: Ja aber glaubst du dass die bUrgerliche Politikern in der

Bundesrepublik die haben viel grosser Moglichkeiten um.

spezielle personliche Erfahrungen auszunutzen.

Svend: Die Leute in Deutschland haben ja nicht so grosse Erfah-

rung mit dem Sozialismus oder dem Kommunismus.

Gorm: Und was meinst du Sara? Haben sie nicht so grosse Erfah-

rung mit Sozialismus?

Sara: Nee welchen Teil Deutschlands?

Svend: Sowohl in West wie in Ost (Lachen).

Gorm: Aber wir werden wir wollen vielleicht ein Schluss hier

machen
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BILAG II

-Sprachliches Profil M.
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M. spricht fliessend und lebendig. Wenn er etwas zu sagen hat,

dann sagt er es. Er registriert sehr schnell und genau die Ge-

sprachsereignisse WidersprUche, Ungereimtheiten, Witziges

und er tragt aktiv zu der Gestaltung der Situation bei durch

Lachen, kleine Einwarfe, Widerspruch, Kommentar, Erklarung.

Z.B.

(S. 1) ja, ich habe auch nichts begriffen. Aber Tourismus .

- ja, das passt nicht ...

(S. 2) - Ja, ich habe eine Frage. Es gibt heute noch

(S. 6) das ist eine typische Schulerantwort aber das ist

irgendwie autoritares System Deutschlands

In der "Lehrerrolle" nimmt M. sich vor, komplizierte Zusammen-

hange ausfUhrlich zu erklaren. Er benUgt sich nicht mit kurzen,

einfachen Kommentaren, sondern fart genau aus, was er zu dem

jeweiligen Punkt zu sagen hat. Und da M. sehr viol weiss, sind

seine Darstellungen informativ und interessant.

(S. 4) der golden° Westen

ja, das ist ja so, dass ist sehr viel verbraucht in

Deutschland ...

Wenn er aber irgend etwas nicht weiss, dann gibt er es ohne wei-

teres zu, ohne dass sein Selbstverstandnis dadurch ins Wanken

kame. Das Gesprach kann sich durch die Beteiligung anderer wei-

terentwickeln.

(S. 5) Ich weiss nicht genau, ich habe nie davon gehort

M's Ausfuhrungen sind vor allem deswegen horenswert, weil or

gleichzeitig Stellung nimmt zu den Inhalten dip besprochen wor-
den;nichtdurch moralische Statements, sondern durch HervorhebPn
wesentlicher I3eziehunyen:
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(S. 5) Aber es ist klar, es ist ein Politik von der Arbeit-

geber um die Arbeitskraft festzuhalten

Dieser "kommunikative Stil" M's hat aber wahrscheinlich auch

zur Folge, dass seine sprachliche "Selbstkontrolle" herabge-

setzt wird. Er macht ziemlich viele Fehler. Sie fiihren aller-

dings nie zu Missverst&Idnissen, und der sprachlich "unverdor-

bene" Gesprachspartner wiirde wahrscheinlich bei weitem nicht

alle bemerken, weil der Inhalt und die Situationsbezogenheit

bei M. so stark in den Vordergrund treten.

Der Eingeborene wurde aber sofort M. als einen Auslander auf-

fassen. Erstens wegen seiner Intonation und Aussprache, die mit-

unter ziemlich stark vom Danischen bzw. Kopenhagenischen ge-

pr:igt ist.

Zweitens wegen seiner Strategie, sich in sprachlich schwierigen

Situationen zu helfen. M. bedient sich hier der Techniken, die

jeder Auslander verwenden wOrde in einem Land, dessen Sprache

er nur unvollkommen bzw. kaum beherscht. Z.B. Reduktion der

Satze auf "Inhaltsworter":

(S. 4) so dass die Arbeiter von Gegend weit davon

diese Gegend wo Industrie ist

Darlehen zu Figuser

oder Einfaren von einem Fremdwort, das vermutlich verstanden

wird:

(S. 5) und dann mUssen sie immer Amortisation und sie

milssen immer bezahlen

Ich habe auch den Eindruck, dass M. in grOsserem Masse als die

anderen Teilnehmer von unterstUtzender Gestik und Mimik gebrauch

macht.

Diese Verstandigungsstrategie ist an und fur sich ausgesprochen

f'inktional. Auch fur den Lehrer sollte sie eine ausgezeichnete
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Qualifikation sein. Das Problem fur M. besteht nur (?) darin,

dass die offizielle Qualifikation fur den Gymnasiallehrerberuf

auf verbale Kommunikation und deren Korrektheit grossen Wert

legt.

Wegen seiner schnellen Reaktionsfahigkeit treten bei M. kleinere

grammatische Fehler (Genus, Numerus, Kasus, Artikelfehler)

haufig und verstreut auf.

(S. 1) sie haben ja kein Freiheit

(S. 2) Zunft, das ist die llandwerkerbund

gegenaber die Museum Thorvaldsens

(S. 4) Osten, es war frUher

goldene Westen

die eingehen ein Kontrakt

von grosse Stadte

in Osten ...

die Arbeiter reisen kann

(S. 5) die Arbeiter wohnen kann

mit der Betrieb

dass sie da wohnen kann

ein bisschen von der Lohn

(S. 5) eine Politik von der Arbeitgeber

(S. 7) das ist irqendwie autoritares System ...

wenn die Arzte saqt

(S. 7) mit der Tnhalt

Dazu kommen nicht ein paar Danismen und Ausdruchsfehler:

(S. 1) - das passt nicht ...

(S. 2) Doch, das gibt immer noch

(S. 4) die eingehen and und fur sich ein Kontrakt

einen Leihen

das ist sehr viel verbraucht in Deutschland ...

Bei den langeren, komplizierten and /odor abstrakten Darstellungen

kommen nicht nur einzelne Fehler vor, sondern die Satze sind

manchmal in einer schwierig zu beschreibenden Weise "kaputt".
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Dabei muss man natUrlich bedenken, dass unvollendete Satze, in
denen verschiedene Konstruktionsmoglichkeiten kollidieren (Ana-
kolute") in der gesprochenen Sprache durchaus Ublich sind and in
keiner Weise die Kommunikation beeintrachtigen mUssen. Im Gegen-
teil, dadurch entsteht oft die fUr die mUndliche Kommunikation
notwendige Redundanz.

Eine ndhere Analyse der AusfUhrunq.
(S. 3, oben) ergibt folgendes Rild:

Die Anhaufung von verschiedenen Fehlern hat zum Ergebnis, dass
die Rede nicht "richtig Deutsch" klingt. Es geht hauptsachlich um:

1) Das Auslassen der Artikel

2) Wahl des Verbs: Sein, werden werden zu hdufig, bzw. fehler-
haft verwendet (Das Problem taucht auf, weil es hier um einen
beschreibenden "Redetyp" geht) Statt Sein kann mitunter geben
verwendet werden (es gibt einen Unterschied, es gibt dort eine
Industrie) oder Prdposition (eine Gegend mit viel Industrie)
oder folgende Verben: geschelien, stattfinden u.A.

3) Kasus

4) Wortstellung im Nebensatz, Stellung des Adverbs
5) "Wirtschaft" aus dem letzten Satz geht hervor, dass damit

eigentlich "Wirtschaftliche Entwicklung" oder "Industrie"
gemeint ist.

M. sollte an einer genaueren Planung seiner Rede arbeiten, i.B.
in den ldngeren AusfUhrungen.

Beim Sprechen der Muttersprache vollzieht sich die Redeplariung
zum grOssten Teil unbewusst, nur in formellen oder kritischen
Situationen greift der Sprecher zu einer bewussten Planung des
Ausdrucks.

Der. Sprecher einer Fremdsprache i.B. wenn er Lehrer werden
will ist aber darauf angewiesen, laufend seine Rede bewusst
zu planen. Wie es vor sich geht, ist wahrscheiniich vom Niveau

iihnrhaupt von der Porsonlichkeit des Sprechers abhdngig.
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In formellen Situationen ist es durchaus eine Moglichkeit, im

Voraus die wichtigsten Begriffe und AusdrUcke und deren Anwen-

dung bewusstzumachen. Das spontane Planen f611t aber dadurch

keineswegs weg. Fur diese Planung ist es aber dann wesentlich,

sich Zeit zu geben, langsam zu sprechen, kleine Pausen zu machen.

Weiter ist es verniinftig, beim Lesen und Horen sich bewusst Wen-

dungen und-AusdrUcke zu merken.

Es ist klar, dass ein solches Planen zu M's kommunikativem Stil

im Widerspruch steht. Dem muss er sich aber stellen.
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Sprachliches Profil G.

G. spricht viel und ist dabei sehr lebhaft. Er unterstUtzt seine
Aussagen mit Mimik und Gestik. Auch wenn er ziemlich viele Feh-
ler macht und es ihm manchmal schwer fgllt,einen brauchbaren Aus-
druck zu finden, halt er sich keineswegs zurUck und versucht in
jedem Fall zu sagen, was er zu sagen hat.

Seine Aussprache und seine Intonation sind verhaltnismassig gut,
obwohl er auch hier "klassische" Fehler macht (Schwierigkeiten
mit dem stimmhaften s, dgnische Aussprache von z.B. "Argumenta-
tion" und "notwendig" fur ihn wUrde es sich lohnen sich grOnd-

lich mit den unterschiedenen danischer und deutscher Aussprache-
regeln zu beschgftigen.

Obwohl er viele Fehler macht "klingt" seine Sprache erstaunlich
"deutsch", und er hat einen verblUffenden Kommunikationserfolg.

Das hgngt wahrscheinlich mit seinem offensiven Kommunikationsstil

zusammen aber auf jedem Fall mit seinem grossen Wortschatz. Man

merkt dass G. viel gelesen hat und viele AusdrUcke kennt wahr-

scheinlich ist er in dem hier relevanten politischen Bereich be-

sonders zuhause. Das zeigt aber, dass es sich lohnt, sich passiv

mit deutschen Themenbereichen zu beschaftigen.

G. bewegt sich frei und sicker in der Situation. Als "Lehrer"

nimmt er sich vor, eine bestimmte okonomisch-politische Pointe

klarzustellen und er lenkt autoritativ das Gesprgch in seine

Richtung. pass er dabei allerdings wenig Erfolg hat, hgngt damit

zusammen dass er in S. einen wUrdigen Gegner hat. Wozu diese

Strategie aber meistens £uhrt, zeigt sich an Sa's Beispiel: Sa

hat frUhzeitig eine kurze "richtige" Antwort bereit und dann

gibt es eigentlich nichts mehr mit ihr zu diskutieren. Aber als

Vorfuhrung der Rolle des "guten", zielbewussten, aufgeschlosse-

nen Lehres ist diese Szene hervorragend.

G. ist ein ziemlich dominierender Gesprgchspartner (vergl. auch

S. 9) - und zusammen mit S. gelingt es ihm Su vollig aus dem Ge-

spr;ich zu verdrgngen.
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G's Sprachc' ist wir` orwhnt sohr inhomogon. Man hat den Eindluck

dass or bosser spricht or 0!; tats;ichlich tut bei rlhotom

Hinsehen macht or viele Fehler.

Vereinzelt fUhren sie zu Missverstandnissen:

(S. 10) [saeten] Seiten oder Zeiten?

[di:Idat3 "die Stadt" sollte sein "der Staat"

Aber wie die Beispiele zeigen sind eigentliche Missverstandnisse

nur unter ganz besonderen Kontextbedingungen moglich.

G. macht eine Reihe von elementaren grammatischen Fehlern.

Numerus beim Substantiv/Plural

(S. 10) die Unternehmern

(S. 11) Spuren (statt Spuren)

(S. 13) die bUrgerliche Politikern

Numerus beim Verb

(S. 11) er geht and Kartoffeln suchen

(S. 12) die Politiker verwendet

Genus

(5. 9) mit dem Konkurrenz

(S. 11) diese Wirtschaftswunder

Ka nu

(S. 11) dass es gibt ein Zusammenhang

zwischen seine Auffassungen

(S. 12) in der Bundestag

(S. 13) er spricht in einen anderen Zusammenhang

wir wollen ein Schluss machen
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Deklination/Komparation des Adjektivs
(S. 12) die bUrgerliche Politiker

(S. 12) eine scharfer Ausbeutung

(S. 13) die bUrgerliche Politikern

(S. 13) die haben viel grosser Moglichkeiten

Pronomen

(S. 11) seine Auffassung von, dass Sicherheit fast ...

(S. 11) Wovon hat er diese Auffussung bekommen

Wortstellung im Hauptsatz

(S. 9) Das mussen wir im Zusammenhang beobachten mit

Wortstellung im Nebensatz

(S. 11) meinst du dass es ist meglich

(S. 11) Findet ihr dass es bigt ein Zusammenhang
(S. 13) Glaubst du nicht er spricht in einen

(S. 12) Wenn die CDU-er sprechen von Freiheit

dass Sicherheit fast identisch mit Freiheit ist

Danismen

(S. 12) CDU-er

(S. 11) dass er auch heute geht und Kartoffeln suchen
(S 111 hat er nun mehr Sicherheit als frUher

FUr G wUrde es sich lohnen, systematisch mit den elementaren gram-
matischen und syntaktischen Problemen zu arbeiten.
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BILAG III

Diskussion der "sprachlichen Profile".

Tnilnnhmnr, Svend, Gorm, Mad: ;, Trine oq Karen S.J.

65

Karen: Ja vielleicht machen wir sowas wie eine "Runde" unci jeder

sagt ganz einfach was er dazu zu sagen hat.

Svend: Wer fangt an? ... Ich finde die Papiere beschreiben recht

gut die verschiedenen Leute

Gorm: ein bisschen polemisch

Svend: Das finde ich nicht mal. Aber meine Kritik die haben

wir eigentlich schon besprochen, denn man muss ja sich

selhst nrst verteidigen, und doshalb Cinde ich, din

Struktur die die spiele qehabt haben, die haben ein -n ge-

zwungen diese Lehrerrolle da aufzunehmen. Und deshalb

ich will es nicht verteidigen, dass ich etwas germ-, durch-

setzen will. Das kann man wohl nicht verteidigen. Ich

finde es liegt eine sehr grosse Arbeit hierdrin, unci es

kann einem selber helfen wenn man wirklich versucht mit

seiner Sprache zu arbeiten. Dann kann man hier lesen

welche Fehler man so richtig bearbeiten sollte.

Du findest dass du polemisch darqestellt bist?

Gorm: Ne, aber ich finde es sehr interessant dass ... wenn man

die Sprache ubt und versucht die Sprache zu verbessern

ist es sehr wichtig dass man versteht es ist nicht nur

eine Frage von Grammatik und die Endungen und so weiter.

Das hast du ouch sehr betont dass est ist auch nine Prage

von wie man ... wie man sich win man kommunikativ

agiert kann man sagen. Es ist auch eine Frage von ... du

hast etwas geschrieben oh man Gestik oder Mimik verwendet.

Und dass ist ja auch interessant weil man ... wenn man

eine spezielle Haltung in diesen sprachlichen Situation

hat, dann hat das verschiedene Konsequenzen. Es ist meg-

lich, dass man die Moglichkeiten fiir den Schiitern

schlecht macht, also man hat zu viel all die Antwort"n,

man hat eine kommunikative Stil, die brecht ... die schafft
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... die gar nicht Moglichkeiten schafft, so dass die Schil-

ler teilnehmen konnen. Und das finde ich sehr wichtig. Und
natCrlich ist

eigene, worin

ber Uben muss

es auch wichtig dass man weisst, wo seine

seine eigene Probleme bestehen, was ich sel-

- du hast etwas geschrieben mit Druck und

die Ausspracheregel, und das ist auch wichtig, aber wich-

tiger ist dass man die Sprache und die Fehler im Zusammen-

hang mit die, mit der (lachen hvad hedder det ...) mit

dem kommunikativen Situation besteht.

Andere: mit der, mit der.

Mads: Ja, das war an und fUr sich wichtig was der Gorm gesagt

hat, ich konne mir denken dass ich in der Unterricht viel

sprechen will. Die Schiller bekommen keine Chance in dem

Gespr6ch zu kommen. Da muss man ... damit muss man arbeiten

weil ... wenn ich zum Beipsiel, man konne sagen ein

Spinner, kennst du ein Spinner? Versteht ihr was ein Spin-

ner ist?

Gorm: Ja, du spinnst heisst es auch.

Mads: wenn ... irgendeine Kleinigkeit bekommen dann werden

ich viel sprechen und werden eine Geschichte bauen, und

die Schiller die schlafen ein, zum Beispiel, kann man sich

denken. Sie wollen

Fehler, das ist ja

hat, dann muss man

gar nicht darauf horen. Und mit dem

klar, dass ... wenn man keine Worter

versuchen andere zu machen, und dann

kann dazu fUhren, dass man lange Satze bauen wo man auch

viel Fehler machen. Ich meine auch dass die Arbeit sehr

gross ist und gut, ich glaube du hast s6mtliche Fehler

und so weiter registriert. Aber viele in jedem Fall.

Karen: ... die meisten

Trine: Bloss es scheint mir ein Problem zu sein, also wenn man

Uber die eigene Fehler bewusst wird, dann kann man sie

nicht immer korrigieren, das erlebe ich jedenfalls. Auch

sowohl shcriftlich als sprachlich. Habe ich elnen

Fehler gemacht in einer shcriftlichen Ubung dann mache ich

den gleichen Fehler das n6chste Mal auch. Und so ist es

auch mit der sprachlichen Seite. Also ich weiss ich

weiss viele von den Fehlern die ich mache, alw:r ich kann
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sie trotzdem nich korrigieren.

)

Trine: Aber irgendwie finde ich dass es eine Unterschied zwisch-

en Mads und Gorm liegt, weil ... also man bekommt den

Eindruck dass Gorm er denkt ein bisschen dartiber was er

sagt, also grammatisch, aber du nicht, du sprichst los.

Mads: Jaja, das ist mit dem Planung und so weiter. Jeder

Satz vorbereiten.

Svend: Es ist vielleicht auch schwierig, denn ich glaube eigent-

lich der Gorm ist dabei sein deutsches sein deutsch

aufzuarbeiten oder zu entwickeln, wogegen du in den letz-

ten 10-15 Jahren, da hast du ein Deutsch schon entwickelt,

und es sitzt bei dir im Kopf ganz fest, und deshalb ist

es sehr viel schwieriger ein anderes Deutsch dir zu geben,

und wir sollen auch dir kein anderes Deutsch geben, aber

ich weiss nicht wie man solche rein grammatischen Feh-

ler vermeiden kann. Aber ich glaube auch es kann vielleicht

helfen wenn man ein bisschen langsamer spricht, und dann

auch versucht nachzudenken. Denn du ... wenn man dich

fragt wie es heisst, dann weisst du es ja meistens. Aber

es ist schwierig wenn man jetzt 10 Jahre so gesprochen hat,

dann das plotzlich zu verandern.

Gorm: Es ist ja auch nicht notwendig dein Akzent zu verandern,

also, du sprichts nicht Hochsprache, aber ein mehr

kann man sagen Arbeiterklassedeutsch. Du hast etwas davon

geschrieben dass der Mads er spricht anderer deutsch,

ja?

Karen: Habe ich das geschrieben? Habe ich nicht.

Mads: Ne das glaube ich auch nicht.

Gorm: Ne das hast du nicht.

Karen: Aber du meinst es.

Gorm: Ja das meine ich, jedenfalls. Und also, man kann sich vor-

stellen dass die Censoren die glauben es ist nicht Hoch-

sprache. (...)
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SKOLESPROGENE

om fremmedsprogenes status og funktion i gymnasiet

Karen Sonne Jakobsen

Det fOlgende er et arbejdspapir, som skal indga i en stOrre

artikel om fremmedsprogene i gymnasiet.

Udgangspunktet er "fremmedsprogenes krise", nedskmrings-

tendenserne, som de kommer til udtryk i uddannelsesplanlmg-

ningen, og de faglige og pmdagogiske vanskeligheder fremmed-

sprogene har i gymnasiet i dag.

Malet er at formulere en fagpolitisk strategi, bade som et

langsigtet perspektiv for fagenes opgaver i forhold til ud-

dannelsen af de 16-19-firige, og som orienteringspunkt for det

daglige arbejde med eleverne.

I dette papir prOver jeg at komme rundt om fagenes aktuelle

situation og problemer: Hvor star gymnasiet og sprogfagene

i uddannelsesplanlmgningen, hvilke problemer er der internt

i undervisningen, hvilke fagpolitiske bud findes der til 10s-

ning af bade de daglige og de langsigtede problemer.

Med udgangspunkt i en sadan forelObig indkredsning af problem-

omradet skal nogle vmsentlige aspekter af det undersOges n0j-

ere:

Fagenes historiske forudsmtninger:

Fagenes historie setter ogsa sit prig pa den nuvmrende si-

tuation; de faglige traditioner, bade mldre nyere, er med

til at prmge det der kaldes "den faglige identitet".

Fagenes indholdsmmssige,og.pmdagogiske udvikling, deres still

1ibg2-og funlai6h)i bide 41dre og ymgre skoleformeri'kan big

dr?,ge til at opdyrke,en historisk bevidsthed om denne "fag-

ligeidentitet" og til en diskussidri af, hvordari fagene tra-

ditioner kan bearbejdes pa en made, side bliver frugtbare
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for den aktueile fagpolitiske diskussion.

Fagenes kvalificerende og socialiserende funktioner:

Udgangspunktet for en fagpolitisk diskussion ma endvidere vmre,

hvilke kvalifj.cerende og socialiserende funktioner fagene er

med til at varetage i uddannelsen. I en afklaring af dette spOrgs-

skal der dels bygges pa den faghistoriske indsigt, dels pa

nyere teoretiske og empiriske arbejder om kvalificering og so-

cialisering i gymnasieskolen og de 16-19-ariges uddannelser som

helhed.

Endeliu er 4er spOrgsmalet om fagenes forhold til eleverne.

Hvad ..:arakteriserer de 16-19-Ariges sociale og socialpsykolo-

giske situation? Hvordan kan fagene indg& i en pmdagogik, der

sigter pa at give de unge midler i hmnde, som de kan bruge i for-

hold til deres sociale virkelighed og de problemer de star i og

vil komme til at sta i?

I denne sammenhmng skal der bygges pA pmdagogiske teorier og

erfaringer som er udviklet med dette sigte men det gmlder ogsA

om at yde et bidrag til de pmdagogiske teorier og diskussioner

ud fra det smrlige erfaringsomrAde og de smrlige erfaringsmilig-

.heder der er fremmedsprogenes. 1)

1) De her skitserede synsvinkler er udbygget i: Marianne Kristian-
sen, Karen Risager, Karen Sonne Jakobsen (red): Umoderne sprog ?
Om fremmedeprogene i gymnasiet, udkommer pa Gyldendals Sprog-
bibliotek i lebet af 1984. - Heri ismr indledningsartiklen:
Menem tradition og modernisering. Om fremmedsprogenee historie
og funktion i gymnasiet
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Fremmedsprogene er pa dagsordenen i diskussionen om gymnasie-

skolens fremtid. I den faglige debat blandt fremmedsprogs-

lmrere opleves sprogene som truet fra to sider: Fra den centra-

le uddannelsesplanlmgning frygter man ismr reduktion af antal-

let af fremmedsprog i skolen. Og i det pmdagogiske udviklings-

arbejde omkring tvmrfagligt projektarbejde, som f.eks. pa

Herlev Statsskole, frygter man at fremmedsprogene reduceres

til "hjmlpediscipliner" for de samfundsorienterende fag.

Skal man finde frem til arsagerne til fremmedsprogenes kritiske

situation i dag, skal man primmrt lede to steder: Dels gymna-

siets funktion som helhed, i forhold til det omgivende samfund,

dels gymnasiets "indre arbejde", her ismr fremmedsprogenes ind-

holdsmmssige og pmdagogiske problemer.

Fra gymnasieskole til "en bred ungdomsuddannelse"

Gymnasieskolen er med sin nuvmrende struktur og funktion et

problem for den socialdemokratiske uddannelsesplanlmgning: den

reprmsenterer et urimeligt forbrug af uddannelsesmmssige res-

sourcer pa den priviligerede tredjedel af ungdommen, sammen-

lignet med EFG-lmrlingene og "restgruppen". I forhold til EFG

er der sa elementmre problemer som manglende lOn i basisaret

og utilstrmkkeligt antal praktikpladser. Derudover er der ogsa

betragtelige problemer med det faglige og pmdagogiske indhold,

ikke mindst i de almene fag, som netop skulle sikre lmrlingene

den bredere uddannelse, som mesterlmren ikke kan give. PA trods

af en lighedsorienteret socialdemokratisk uddannelsespolitik

siden begyndelsen af 6o'erne, hvor der ogsa blev afsat store

Okonomiske ressourcer, er det stadig ikke lykkedes at integrere

den sakaldte "restgr,,ppe". Det er stadig 25-3o pct. af en ung-

domsargang der ikke far nogen uddannelse udover den obligato-

riske undervisningspligt. Siden begyndelsen af 7o'erne er dette

problem blevet yderligere skmrpet: det er fortrinsvis disse unge

der rammes af ungdomsarbejdslOshed.

Nu som fOr er gymnasiet en del af et skolesystem, der sorterer

de unge socialt, saledes at de ringest stillede forbliver de

I t)
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ringest stillede. I den sociale selektionsmekanisme spiller

gymnasiets fagrmkke, heriblandt ikke mindst fremmedsprogene,

en vmsentlig rolle. Johs. Nymark (i Uddannelse 3/1978)pointe-

rer, at kriteriet for om man kommer i gymnasiet eller ej i vidt

omfang er, hvorvidt man har deltaget i folkeskolens fransk- og

latinundervisning. Gymnasiets fremmedsproglige fagrmkke smitter

af nedefter i folkeskolen, siledes at man der arbejder med fire

fremmedsprog, hvorat de to sidste nOdvendigvis er reduceret til

en formel "adgangsbi.11et" til gymnasiet. Denne afsmitning blo-

kerer for et mere vmsentligt fagligt arbejde som f.eks. arbejds-

kendskab, hjemkendskab m.v. Han foreslar derfor fremmedsprogene

reduceret til to, engelsk og et valgfrit sprog. De nysproglige

gymnasiaster skal vmlge et tredje sprog, og dem der efter stu-

dentereksamen skulle savne smrlig sproglig kvalifikation mhp

best,-"te videregiende uddannelser, ma erhverve den via supple-

ringskurser. Nymark Onsker alts at forskyde en del af den frem-

medsproglige undervisning opad i systemet og ind i mere spe-

cialiserede dele, for dermed at sikre et si langt fmlles ud-

dannelsesforlOb som muligt.

Det er ikke kun ud fra lighedsforestillinger, men ogsi ud fra

uddannelsesOkonomiske synspunkter gymnasiet i dets nuvmrende

form er uholdbart.

Den Ogede tilgang til gymnasiet, som nu er oppe pi omkring 4o

pct., betyder Oget pres pA de videregiende uddannelser, hvor

der i forvejen for en stor dels vedkommende er adgangsbegrwns-

ning og arbejdslOshed. Det gmlder om at fi en del af disse unge

kanaliseret ind i korterevarende, erhvervskompetencegivende

uddannelser. Som man siger det i U 9o: "Den stmrke ekspansion

af de studieforberedende uddannelser, som tildels skyldes mang-

lende alternative muligheder, vil nmppe fortsmtte efterhinden

som hele viften af 10dige ungdomsuddannelser folder sig ud(..)"

(U 9o, s. 171)

Det socialdemokratiske svar pi den skmve ressourcefordeling

og planlmgningsmmssige irrationalitet er "en bred ungdomsud-
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dannelse som sOges af unge med meget forskellige uddannelses-

og erhvervsOnsker" (Nymark, smst.)

I U 90 forestiller man sig en samordning af ungdomsuddannel-

serne "hvori tyngdepunktet er et udbygget EFG-system, og hvori

ogsa indgar overvejende studieforberedende uddannelser pa grund-

lag af et videreudviklet gymnasium og HF" (smst. s. 165).

Man forestiller sig en tilnmrmelse mellem EFG og gymnasiet/

HF, idet den almene undervisning i EFG bOr udvides, og gymnasiet

suppleres med praktiske fag og praktikordninger.

Der opereres her med to begreber: "almen erhvervskompetence"

(som formidles i EFGs almene uddannelse) og "almen studiekom-

petence" (som formidles i gymnasiet/HF).

Den "almene erhvervskompetence" dmkker over:

evne til samarbejde og til at opfatte arbejdsvejledninger
og til at modtage og gengive besked

bredere erfaring med de grundlmggende arbejds- og pro-
duktionsprocesser og kendskab til gmngse arbejdsredskaber
og materialer og deres egenskaber osv.

kendskab til arbejdsvilkar i almindelighed saint til sikker-
hedsforhold, arbejdsmiljOproblemer iOvrigt og regler for
lOnfastsmttelse,ansmttelsesformer og arbejdsret

Den "almene studiekompetence" dmkker over:

evne til at analysere og drage slutninger fra egne erfaringer
og skriftlige fremstillinger og til skriftligt og mundtligt
at gOre rede herfor

godt kendskab til engelsk

alment kendskab til metoder for indsamling og bearbejdning
af data og til kritisk vurdering af informationer og hypo-
teser

I U 90 mener man at der er "en klar tendens til, at almen er-

hvervskompetence far stadig stOrre betydning, og til at af-

standen mellem almen erhvervskompetence og almen studiekom-

petence svinder ind" (U 9o, s 17o, tekstens fremhmvelse).

7
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I U 90 forestiller man sig altsa en ny files almen uddannelse

hvis hovedindhold er: Samarbejdsevne, kendskab til forhold

produktion og pA arbejdsmarkedet, elementmr "udredningstek-

nik" og endelig "godt kendskab til engelsk". Hvis gymnasiet

skal tilnmrme sig en sadan ny almen uddannelse ma der ske en

nyordning af fagene og det faglige indhold. I U 90 foreslar

man da ogsa "en revision og fornyelse af fagrmkken i gymnasiet.

En fortsat drejning i retning af samfundsfag, psykologi og

praktiske fag forekommer Onskelig, og dette ma 91 hand i hand

med praksisorienterede arbejdsformer" (U 9o, s. 171).

Udover de almene kompetencer forestiller man sigi U 9o, at ung-

domsuddannelserne skal formidle dels "speciel erhvervskompe-

tence", dels "speciel studiekompetence". Den "specielle stu-

diekompetence" indebmrer "at man pa de afgrmnsede faglige om-

racier, som man Onsker at samle sin videregaende uddannelse om,

har fornOden viden og kendskab til relevante arbejdsmetoder"

(U 90 s. 17o).

U 90 spilder ikke mange ord pa fremmedsprogene. Men det er oplagt,

at hvis forskellene mellem EFG og gymnasiet/HF skal nedbrydes,

vil den gymnasiale fagrmkke blive reduceret og relrideret, her-

under ikke mindst fremmedsprogene. Kun engelsk kan regne med en

fortsat central placering i den almene del af uddannelsen, mens

de Ovrige sprog stort set vil blive henvist til de specielt stu-

dieforberedende dele af uddannelsen. Det vil sige at de kommer

til at omfatte en mindre del af de unge, og sandsynligvis ogsi

vil blive sOgt mere prmcist tilpasset de videregaende uddannelsers

kray.

Johs. Nymarks forslag om en "koncentration af fremmedsprogene"

(se ovf.)falder smukt i trad med denne tendens.

Hvordan den endelige struktur i en samordnet uddannelse vil blive,

og dermed hvor stmrkt disse tendenser vil sla igennem, vil vmre

afhmngig af politiske styrkeforhold og styrkeforholdene mellem

de forskellige interessegrupper (jvf. Uddannelsespolitisk debat-

oplmg, smrnummer af Gymnasieskolen, august 1978). Man kan fore-
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stille sig forskellige varianter, fra en blot formel sam-

ordning af EFG, andre korterevarende uddannelser (socialpm-

dagogiske mv.) og et gymnasium som vi stort set kender det nu,

til et udbygget modulstruktmaret system, med stmrkt definere-

de indgangs- og afgangskrav after svensk monster. Men et af

hovedformAlene er utvivlsomt en reduktion af tilgangen til de

studieforberedende uddannelser og en indholdsmmssig op-

stramning i forhold til de videregAende uddannelsers krav,

altsA et mere skarpt og smidigt selektionssystem og en mere

mAlrettet kvalificering end det hidtidige gymnasium har magtet.

Hvilke indholdsmmssige mndringer der vil blive tale om kan man

ligeledes kun gmtte pA.Men der er grund til at tro, at det/de

fremmedsprog der forbliver "almene" vil mndre karakter i ret-

ning af fremmedsprog pA EFG i dag, altsA at vmgten vil yder-

ligere forskydes fra "kulturfag" til redskabs- og kommunika-

tionsfag. Den samme tendens kan man formode vil gOre sig gml-

dende i de studieforberedende midannelser, der ikke er sproglige,

alts med vmgten lagt pa fagsprog af forskellig type (f.eks.

"matematisk og naturfagligt engelsk og russisk","samfunds-

fagligt engelsk, tysk og fransk" mv.) I en sAdan model vil kun

de (fA), der forbereder sig til en videregaende uddannelse i

sprogfagene kunne holde sammen pA de forskellige elementer, der

hidtil har karakteriseret fremmedsprogene, sproglig kompetence,

litteratur- og tekstlmsning og indsigt i sprogomrAdets histo-

riske, sociale og kulturelle forhold.

Gymnasieskolens og fremmedsprogenes "indre krise"

Gymnasieskolens struktur har i store trmk ikke mndret sig siden

reformen i 19o3, hvor gymnasiet blev forbundet med folkeskolen

via en mellemskole. Der er sket mndringer mht linje- og gren-

deling og der er kommet nye fag til, og de gamle fag har for-

andret sig. Men der er stadig tale om en videnskabsorienteret

fagopdeling, som eleverne konfronteres med i en klasseunder-

visning i en rmkke af daglige skematimer.

Indenfor hvert fag er der medbestemmelsesret for eleverne;
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men denne ret bliver med den nuvmrende struktur langt hen

ad vejen en formel ret. En rmkke fag er fortrinsvis deduk-

tivt bygget op, hvad der vanskeliggOr en egentlig indholds-

diskussion med lmreren.. Det gmlder ogs& sprogfagene, hvor selv

lmrere, der ellers g&r stmrkt ind for elevernes medbestemmelse,

mener, at den indskrmnkes af at eleverne ikke kan overskue og

vurdere et tekstvalg pga de sproglige problemer. Endvidere er

det meget vanskeligt for eleverne at forholde sig til de ialt

11-12 fag der undervises i pa en gang i et almindeligt skema.

Reelt struktureres elevernes aktivitet stmrkt af eksamen,

eksamensformen og om der er skriftligt arbejde knyttet til et

fag. Blandt de humanistiFke fmllesfag er det saledes kun dansk

der har en vis vmgt, mens de Ovrige fag enten opleves som spild-

tid rekreation. I bedste fald kan disse fag bruges til

"terapeutiske" formal, til en droftelse af problemer der har

med elevernes personlige situation og udvikling at gOre. Men

dette sker lOsrevet fra det "egentlige" arbejde med linjernes

hovedfag.

Uddannelseseksplosionen i gymnasieskolen har medfOrt en rmkke

alvorlige pmdagogiske og sociale problemer. PAqsivitet, "pjmk-

keri", frafaid og dumpning prmger gymnasiet i stadig hOjere

grad. Inden for gymnasiets fagopsplittede dagligdag er det

nmppe muligt at forholde sig til disse problemer. Lwrerne er

faglmrere i en rmkke forskellige klasser, og kan komme ud for

at skulle undervise over 15o elever i lObet af en uge. Mulig-

hederne for at fOlge med i de enkelte elevers problemer, end-

sige gOre noget for at lOse dem, er alts& minimale.

I sammenstOdet mellem elevforudsmtninger og gymnasieskole nmvner

Henrik Adrian i sin bog ("V&:,-. fra det splittede gymnasium", 1979,

som jeg ogs& har stOttet mig til i det forudg&ende) tre vmsent-

lige forhold:

familiens sociale placering

- erhvervsarbejde

- kOnsforskelle
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Ud fra de fa undersOgelser der findes af gymnasieelevernes

sociale baggrund oq virkelighed opstiller han tre hoved-

grupper:

elever fra borgerskabet og de bedst stillede funktionmrer

og selvstmndige. Disse elever har en "sammenhmngende livs-

situation" sa lange de gar i gymnasiet. De er aktive, inter-

esserede og opnar hOje karakterer. Man ser ofte at disse

elever bevidst vmlger smrlige timer og fag som de er inter-

esseret i og arbejder med: "et kvalificeret fravalg".

- bOrn af selvstmndige med mindre virksomheder og bOrn af de

bedst stillede arbejdere og lavere funktionmrer. Det er fra

denne gruppe den udvidede rekruttering fOrst og fremmest

stammer, og det er samtidig denne gruppe der har de stOrste

problemer. De lever i "to verdener", fritidens og skolens.

Formldrene har ringe mulighed for at forholde sig indholds-

mmssigt til de krav skolen stiller, men er alligevel dem der

blander sig mest i lektielmsning og gar hOjest op i karakterer.

En rmkke krav i undervisninyen (f.cks. om ideologikritisk

lasning) vil ga direkte imod hvad formldrene opfatter som sko-

lens cpgave.

Elevernes dagligdag er prmget af faste krav til lektier, med-

hjmlp hjemme, erhvervsarbejde:, sengetid mm.

Eleverne oplever skolen som prmget af tvang og manglende

interesse, og der er et klart skel mellem "skole" og "fritid".

Ofte er elevernes gamle kammeratskabsgruppe gaet i oplOs-

ning ved overgangen til gymnasiet; hvis de har bevaret den

vil aktiviteterne der vmre uden forbindelse til det der sker

i skolen.

De udgOr den mest isolerede gruppe elever i gymnasiet.

- bOrn fra arbejderhjem. De er pa sin vis bedre stillet end den

2. gruppe, ikke fordi de klarer sig bedre, men fordi hjemmet

lmgger et mindre pres pa dem. PA den anden side har de ofte

darlige arbejdsbetingelser (bolig, okonomi).

De har ofte opretholdt kontakten til deres gamle kammerater,

og de har en langt bredere erfaring med hvad der foregar uden-

for skolen end de ovrige elever. Men hvis de vil klare sig i

skolen ma de'vmlge verden: skolen eller kammeraterne. Fagligt

er skolen svmr at klare, ismr sprogfagene og de humanistiske
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;fag, hvor socialt og kulturelt betinget viden spiller en stor

Nar de alligevel ikke klarer sig ringere end den 2. gruppe,

er det dels fordi der er sket en skarp sortering ved over-

gangen fra folkeskolen, dels fordi de pga hjemmets holdning

har mulighed for at udvikle et selvstmndigt forhold til det

faglige indhold.

De fleste elever i dag har et erhvervsarbejde, typisk indenfor

servicesektoren, hvor de tjener ca. l000 kr. om maneden. Pengene

gar primmrt til personligt forbrug, ofte af varer fremstillet

af "ungdomsindustrien" (toj, musik mv).

I valget af linjer og grene er kOnsforskellene blOdt op, men

gOr sig dog stadigt stmrkt gmldende. I den sproglige gren vil

der ofte s4(".de 2o piger og 2-3 drenge pa et hold. Diskussionen

af konsroller er et tilbagevendende emne i undervisningen, uden

at det dog tilsyneladende har mndret pa den kOnsspecifikke ad-

fmrd og den undertrykkelse pigerne smrligt bliver udsat for i

skoledagen.

(8)

Nogen samlet systematisk undersOgelse af hvordan disse problemer

viser sig i fremmedsprogsundervisningen i Danmark findes mig

bekendt ikke. Jeg vil i det fOlgende pa baggrund af et par

spredte undersOgelser og pa baggrund af de problemer fremmed-

sproglmrere rapporterer i de faglige blade prOve at ridse nogle

linjer op.

Forskningen og diskussionen af, hvilken rolle sprog og social

erfaring spiller for elevernes "skolesucces" har mest centreret

sig om modersmalsundervisningen. Det er dog nmrliggende at an-

tage at en undersOgelse af fremmedsprogsundervisningen vil tegne

nogenlunde det samme billede.

I Tyskland er der foretaget en lille undersOgelse pa baggrund

af en hypotese om, at "sammenhmngen mellem skolesucces og almene

sproglige evner og fmrdigheder udover modersmalsundervisningen

ogsa viser sig i forstmrket form i fremmedsprogsundervisningen"

(Markmann, i OBST 1). Studiet stOtter sig til Ulrich Oevermanns
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store undersOgelse (Oevermann, 1972) og lider desvmrre ogsA af

dennes svagheder. Bl.a. gar undersOgelsen ud fra en ret s&

hAndfast "deficit-hypotese", f.eks. formuleres et forventet

undersOgelsesresultat sAledes: "jo mere differencieret sprog-

miljoet (den sociale status) er, desto bedre er semantiserings-

evnen", (smst. s. 128). Med hensyn til undersOgelsen af semanti-

seringsevnen (dvs evnen til at aktualisere admkvate semantiske

associationer i forhold til et fremmedsproget udtryk) fAr de

da ogsA det forventede resultat; men det er her en alvorlig

svaghed at de ikke diskutererer testformen: en abstrakt og 10s-
.

revet ordassociationstest. For en nOgtern betragtning viser

deres undersOgelse egentlig kun, at middelklassebOrn er bedre

til at administrere en s&dan test.

Deres anden undersOgelse er noget mere interessant, da de her

benytter materiale der er produceret i en gangs undervisnings-

situation, nemlig tyske stile og engelske genfortmllinger fra

en lo. klasse. Ud fra kriterierne "syntaktisk kompleksitet",

hyppige/sjmldne adjektiver henh. adverbier, prmpositioner og

"logiske feji ", nAr de frem til, at middelklasseeleverne har

bedre prmstationer inden for samtlige kategorier. For sA, vidt

man gar ud fra, at de undersOgte kategorier spiller en rolle

for lmrerens vurdering af det skriftlige arbejde kan under-

sOgelsen siges at vise noget om, at fremmedsprogsundervisningen

er et led i den sociale selektionsmekanisme af eleverne. (Der-

imod siger undersOgelsen ikke noget om elevernes faktiske sprog-

lige potentiale, hverken i modersmAlet eller fremmedsproget,

som forfatteren giver det udseende af.)

Herudover er denne type undersOgelse desvmrre lidet oplysende,

da den isolerer bestemte sproglige fmrdigheder og ikke forholder

sig til undervisningssituationen som en helhed af social og

sproglig interaktion. Nogen indholdsmmssig sammenhmng mellem

elevernes fritids- og skolesituation etableres heller ikke.

Meget mere givende er en undersOgelse som Marianne Kristiansens:

"Hvem er det der taler" (Kontext 39). Hun giver her en omfattende

beskrivelse og fortolkning af nogle pigespecifikke problemer med

8.)



80
(10)

udgangspunkt i engelskundervisningen i en 1. G. Hun koncentrerer

undersOgelsen om nogle "stille piger". Det er piger der ikke

gOr sig bemmrket i undervisningen, som tilpasser sig lmrerens

forventninger, men som er hmmmet i deres sproglige udfoldelse.

I klassesamtaler svarer de ko.rtfattet og tager sjmldent selv-

stmndige sproglige initiativer. De deltager fortrinsvis med deres

reproduktive fmrdigheder og allerede parate viden.

Socialt tilhOrer de den 2. gruppe indenfor den sociale gruppering

jeg har omtalt ovenfor (f&drene er faglmrte arbejdere, nogle af

mOdrene har en mellemuddannelse). De bruger megen tid pa lektierne.

De kommr ikke sammen med andre i klassen; deres primmre kamme-

ratskabsgrubpe er tidligere kammerater. De tilbringer megen tid

alene, f.eks. med at tegne.

Deres psykiske situation er karakteriseret ved mindrevmrd, hvor

formldrene, ismr moderen, og skolen og kammeraterne optrmder som

bade ydre og indre autoriteter. Disse to autoriteter mOder med

forskeliige krav: hjemme et krav om orden og lydighed, i skolen

ogsa et krav om selvstmndighed, egne synspunkter og argumentation.

Marianne Kristiansens udgangspunkt er, at den traditionelle frem-

medsprogsundervisning fastholder disse piger i deres psykiske

og sproglige blokeringer, og at der ma tages andre undervisnings-

former i brug hvis disse piger skal abne sig og dermed fOrst

egentlig here noget. Men hendes erfaringer viser, at en mere "pro-

gressiv" gruppeorganiseret, evt. tvmrfaglig undervisningsform

ikke i sig selv er tilstrmkkelig til at nedbryde blokeringerne

tvmrtimod kan denne situation stille krav til pigerne som de lige-

ledes oplever autoritmrt og som styrker deres fOlelse af mindre-

vmrd. Det er nOdvendigt samtidig at bearbejde autoritetsstruktu-

rerne mellem lmrere og elever indbyrdes, bade de abne og de mere

skjulte, og forholde sig til disse strukturers udspring i for-

mldre-barn-relationen.

At denne situation ikke er enestaende, hverken for faget eller

aldersgruppen, dokumenteres i den store undersOgelse "Skoledage"
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(Projekt Skolesprog, 1979). Her beskrives bl.a. en lo-Arig

pige fra arbejderklassen, der i timerne fungerer pA nmsten

samme made som Marianne Kristiansens "stille piger". Hun del-

tager aldrig i de fri samtaler, og markerer sjmldent nAr der

stilles "Abne" spOrgsmAl. "Hun forsOger sAledes at leve op til

elevrollen ved aldrig at gOre noget som kan betyde at lmreren

disciplinerer hende, men er omvendt ogsA tilbageholdende med

at gA positivt ind i undervisningen" (s. 156).

I fremmedsprogslmrernes oplevelse af problemerne i deres under-

visning indgAr der en rmkke forskellige elementer. I artiklerne

i de faglige blade er disse problemer ikke altid omtalt direkte;

of te er bidragene med udgangspunkt i registrering af nogle pro-

blemer formuleret som forslag til forbedring af undervisningen

og dens rammer. Men heraf kan man ogsA indirekte aflmse, hvor

de mener det "brmnder

I det fOlgende vil jeg prOve at strukturere disse problemer i

noge hovedpunkter:

eleverne

Den bredere rekruttering medfOrer at flere elever har et ikke-

akademisk uddannelsesmAl. Den traditionelle faglige orientering

har svmrt ved at byde disse elever noget brugbart. (Susanne

Carsten Pedersen,Ekstramedd. f. Engelskforeningen 6, 79)

"Vi kan beskyldes for at drive en "gammeldags" pmdagogik med

prmstationskrav, der skaber sociale tabere" (Ase Bennedsen og

Helle HOyrup, Medd. fra Engelsklmrerforeningen 86)

For eleverne pA den matematisk-naturvidenskabelige linje bliver

sprogene en "rekreativ blindtarm" (Inge Heise og Ole Meyer, Ud-

dannelse 9/1978), lOsrevet fra deres faglige hovedinteresse.

De nAr ikke at here sA meget, at sprogene fAr en reel brugs-

vmrdi.

Eleverne pA den sproglige linje udover den nysproglige gren

fOler ikke at sprogfagene har tilstrmkkeligt at byde pA i for-
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hold til deres hovedinteresser. (Ole Meyer og Inge Heise,

sammesteds)

Der er faldende tilgang til nysproglig gren og stark overvmgt

af piger (Marianne Ravn og Per Helmer Hansen, Ekstramedd. f.

Enge:.sklmrerforeningen 7, 1979). Sprogundervisningen "socialiserer lidt

for meget i retning af en traditionel introvert og forholdsvis

passiv kvindelig kOnsrolle" (Ole Meyer og Inge Heise, smst.)

... den nysproglige gren har en tendens til at udvikle sig til

et dannet teselskab" (Referat fra sprogpolitisk debat pa Sostrup,

Medd. fra Engelsklarerforeningen 86).

Eleverne har en "supermarkedsholdning" til fagene:, de "vmlger

sig hid og did mellem historiske perioder,emner og forfattere"

(Susanne Carsten Pedersen, smst.)

lmrerne

Lmrernes uddannelsesmmssige baggrund, ismr dares litteraturl-

(historiske) orientering gOr det svmrt for dem at tilbyde de

"nyrekrutterede" elever noget brugbart (Susanne Carsten Pedersen,

smst.)

Ismr savner de fornOden pmdagogisk uddannelse og bevidsthed, ogs&

med henblik pa at planlmgge og gennemfOre sammenhmngende forlOb.

Fagenes indhold/identitet

Fagene er traditionelt finkulturelt/littermrt orienteret (ismr

engelsk), hvilket star i modsmtning til elevernes baggrund og

interesser. I det omfang denne orientering er brudt savnes en

"ny identitet". primmrt ejer den nysproglige gren ikke

relevante kvaliteter som kan sammenlignes med tilbuddene pa andre

grene og linjer" (Marianne Ravn og Per Helmer Hansen, smst.) I

den sproglige linje har sprogfagene mulighed for at vmlge et

stof der imOdekommer elevinteresser men "det er vistnok en ret

almindelige erfaring for fmllesfaglmrere (og en udbredt, ikke

helt ubegrundet fordom hos f.eks. samfundssptoglige elever) at

de nvsnroglige gymnasiaster sjmldent kan bidrage med smrlige ting

til diskussioner og projekter i fmllesfagene - at de m.a.o. ikke
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gennem sprogfagene synes at have fAet specifikke erfaringer,

som kan smttes ind overfor deres omverden som viden erkendelse"

(Inge Heise og Ole Meyer, smst.)

Den.sproglige formidling

Ismr begynderundervisningen (fransk) "fremstAr som et indholds-

tOmt fmrdighedsfag, hvor man kan kommunikere om hvadsomhelst,

bare for at kommunikere" (Bodil Madsen og Karen Thygesen, Medd.

fra fransklmrerforeningen 113), indholdssiden er tilfmldig og

underordnet den sproglige indlmring.

Det er vanskeligt at arbejde med langere emneforlOb af ikke-

fiktiv, teoretisk art pga den "sproglige barriere der skal pas-

seres fOr teksten kan forstAs indholdsmassigt" (Susanne Carsten

Pedersen, smst.)

De traditionelle korrekthedskrav virker blokerende for et me-

ningsfyldt arbejde; det ville vwre fornuftigere at satse mere

pa opbygning af et ordforrAd. Der savnes imidlertid nye retnings-

linjer for opnAelse af sproglig kompetence (Marianne Ravn og

Per Helmer Hansen,Ekstramedd. f. Engelskf. 7, 79 og Marianne

Abrahamsen m.fl., Medd fra fransklmrerforeningen 11o) .

Forhold til andre fag/tvarfaglig samarbejde

I de fleste forslag til forbedring af undervisningen ligger der

enten im- eller eksplicit forslag om tvmrfagligt samarbejde. Et

af argumenterne er, at netop pA grund af den "sproglige barriere"

er det vanskeligt at gA i dybden med et emne indenfor et sprog-

fag; i et tvmrfagligt samarbejde vil problemerne kunne bear-

bejdes mere grundigt. (Susanne Carsten Pedersen, smst.)

Men der peges ogsA pA vanskeligheder: "Vi mA markere os i sam-

arbejdet saledes at vi ikke gOr os til hjmlpelmrere for andre

fag" (Susanne Carsten Pedersen). "Sprogfagene hmgter sig tra-

ditionelt pA orienteringsfagene og betragter sig som redskabs-

fag for disse, f.eks. ved oversmttelse af kildemateriale og be-

lysning af kulturelle forhold gennem litteraturen" (Marianne

Abrahamsen m.fl., smst.) "Faget engelsk mA dels bevise sin verdi

som et alsidigt fag i selv, dels kunne trade ind i et bredt

spektrum af samarbejdsmuligheder. Faget mA nok finde sig selv

fOrst" (Marianne Ravn og Per Helmer Hansen, smst.)

F..1 4



84 (14)

Det viser sig altsA, at det fOrst og fremmest er i sammen-

stOdet mellem pA den ene side elevernes forudsmtninger og

interesser, pA den anden side de faglige traditioner, bade

indholdsmmssigt og sprogfmrdighedsmmssigt, problemerne op-

star. Og det viser sig ogsA, at emneorientering og tvmrfagligt

samarbejde ikke i sig selv lOser disse problemer.

Lmrernes erfaringer peger pA, at problemerne stikker dybere

end at de kunne lOses ved hjmlp af en "modernisering" af

fagene, og at udgangspunktet for en forandring ikke udelukkende

kan tages i de smrlige faglige erfaringer.

GLs og fremmedsprogslmrerenes faglige politik

De ud('.annelsesplaner der har vmret fremme om de 16-19-Ariges

uddannelser udgOr en klar trussel mod gymnasielmrernes arbejds-

pladser, ikke mindst fremmedsprogslmrernes. GL, gymnasielm-

rernes faglige organisation, har hidtil givet udtryk for den

hovedinteresse, sa vidt muligt at bevare status quo. En sam-

ordning bOr efter GLs opfattelse begrmnses til et system af

overgangsordninger (jvf. "Gymnasiet - en af ungdomsuddannel-

se", smrnummer af Gymnasieskolen, februar 1977). Man er dog

klar over uholdbarheden af den nuvmrende situation, sAledes

forestillede man sig i en periode at gymnasiet kunne indoptage

visse erhvervskompetencegivende uddannelser idenfor f.eks.

handel, kontor og omsorgsuddannelser. Man anbefaler endvidere

en udbygning af de almene fag i EFG, tilsyneladende i lab om

at kunne smtte sig pA disse arbejdspladser, hvilket dog er tem-

melig urealistisk, LOS og DAs modstand mod akademisk uddannet

arbejdskraft i EFG taget i betragtning.

Et af GLs vmsentlige arcwmenter for bevarelsen af status quo

er hensynet til "et hOjt fagligt niveau". Man Onsker ikke nogen

faglig mndring i gymnasiet, atter of frygt for overflOdiggOrelse

af medlemmerneE, akademiske kvalifikationer. Denne frygt viser

sig ogsa i GLs afvisende holdning til pmdagogisk udviklings-

arbejde, som bl.a. for nylig kom til udtryk i et angreb pA for -

scgene pA Herlev Statsskole (jvf. Gymnasieskolen 5/198o). GL

er altsA af den grundlmggende opfattelse, at en fastholdelse af
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den hidtidige fagstruktur og det hidtidige faglige indhold

er den bedste garant for opretholdelsen af medlemmernes ar-

bejdspladser.

En gruppe indenfor GL, som bl.a. troller den nuvmrende "mindre-

tals" - formand Laust Riemann, er dog af den anden opfattelse:

"Det er strudsepolitik og pA lmngere sigt selvmorderisk at

nmgte at diskutere mndringer af gymnasieskolen, som den ser

ud i dag, fundamentalt set fordi den eksisterende struktur ikke

er i stand til at optage de stadig flere unge uden en eller

anden form for smnkning af det traditionsbestemte og utidssva-

rende "hOje faglige niveau" og fordi gymnasiet/HF ikke vil vmre

"publikumssucces" den dag, der findes attraktive paralleluddan-

nelser for de 16-19-Arige" (Uddannelsespolitisk oplmg, smrnummer

af Gymnasieskolen, august 1978).

Af debatten i fremmedsprogslmrernes faglige blade fremgAr, at

lmrerne falder i to grupper: Dcm der ligesom GLs styrelse fOrst

og fremmest Onsker at opretholde status quo, og dem der nok

frygter tendenserne til reduktion af sprogfagene, men som sam-

tidig ser en rmkke problemer for deres fag og i deres fag i den

nuvmrende gymnasiestruktur, som det er pAtrmngende at fA lOst.

Den fOrste gruppe taller ismr tysk- og franskfolk, der jo ogsa

er de sprog der umiddelbart er mest truet, men samtidig er det

ogsA de fag, der pa grund af deres nuvmrende status som 2. og 3,

sprog har de stOrste pmdagogiske problemer.

Allerede i 1975 blev modsmtningerne i fransk trukket stmrkt

op i en diskussion i Arhus Stiftstidende (d. 12. og 18. nov.,

siden optrykt i Meddelelser fra fransklmrerforeningen nr. 85).

Ole Tingsted Pedersen (dansk og fransk) karakteriserer situa-

tionen i fransk sAledes: PA trods af at der er sat mange timer

af til fransk i gymnasiet er elevernes udbytte ringe og ubruge-

ligt. Det ved eleverne godt, og derfor "fravmlger" de fleste

af dem i realiteten faget, idet de blot satser pA at fA mindst 3

til eksamen. Heraf fOlger at "Fransklmrerens dilemma i dag er
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valget imellem en jernhArd faglig disciplin i klassen og en

opgivende "udblattet" undervisning, fordi _tan netop selv

har svmrt ved at se fagets relevans i forhold til eleverne,

hvilket formentlig ikke bliver lettere med de nye tanker

om de 16-19-Ariges uddannelse." Birgit Setterberg mener i

sit svar, at de problemer Ole Tingsted tager op, kun vedrOrer

en lille "gymnasieuegnet" gruppe: "elever som gerne indtager

en lidt opgivende holdning overfor faget, oftest pA grund af

manglende motivation eller arbejdssats". At sAdanne findes

er ikke unaturligt "da nu en gang lyst, motivation og evne og

energi ikke er ens fordelt". Men problemerne kunne risikere at

gribe om sig, hvis man fremturer med at kritisere faget: "Disse

ruAske lidt arbejdssky elever har gennem denne artikel af Ole

Tingsted Pedersen ligesom fAet rigelig medvind i sejlene. De

kan fiot sige til formldrene og andre der vil hOre pA: "Er det

ikke hvad jeg har sagt, hvad skal vi sa med fransk nu""

Denne holdning, at hvis faget ikke fungerer, sa er det ele-

vernes fejl, henholdsvis deres, der vover at kritisere faget,

finder man ikke i den senere debat. Hovedmodsmtningerne gAr her

mellem pA den ene side en gruppe, der Onsker at bevare fremmed-

sprogene i deres nuvmrende omfang og stort set nuvmrende ind-

hold, og som er mistmnksomme overfor pmdagogiske fors0g, og pa

den anden side en gruppe, der mener, at fagenes overlevelse

er afhwngigt af, om det lykkes at lOse de faglige og pmdagogiske

problemer, fagene har i dag.

Den fOrste gruppe henviser til, at det er nOdvendigt at flest

muligt er tresprogede i en eller anden forstand af hensyn til

erhvervslivet

"fra iskiosken i Hvide Sande til eksportvirksomheden i
Glostrup gmlder at tysk har en sikker status. Get er nmppe
for meget sagt, at valutakurserne og samhandelen kunne vmre
medbestemmende for fremmedsprogenes placering i den danske
skole. Var Bette tilfmldet matte tysk stA stmrkt
(P.V. Christiansen og Erik Jensen, tysk, i Uddannelse 9/1978)

"Nogle af dem skal direkte ud i erhvervslivet hvor sprog-
kundskaber anses for nyttige..." (Kirsten Gjersing, fransk,

Medd. fra fransklmrerforeningen 11o)
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- videregAende uddannelse ("faglitteratur pA tre verdens-

sprog")

- EF
Karl Hyldqaard Jensen (tysk, Medd. fra tysklmrerforeningen

maj 78) henviser til den europmiske kulturkonvention som

sit vmsentligste argument: "Det er ingen hemmelighed at

ansvarsbevidste kredse inden for EF frygter en sprmngning

af organisationen alene af sprogpolitiske Arsager."

andre internationale organisationer

udenlandske massemedier i Danmark

Der er altsA her tale om en rmkke formodede og forskelligartede

kvalifikationsbehov. Flere af debattOrerne henviser da ogsA til

forventede behovsanalyser, sAledes Karl Hyldgaard Jensen og

Kirsten Gjersing, omend man tilsyneladende frygter at resultatet

ikke nOdvendigvis bliver som man hAber (sAledes Kirsten Gjer-

sing, som fortsmtter: "Men hvordan - bortset fra sprogfmrdig-

hederne - kan man mAle sig frem til, hvilke vinduer der Ande-

ligt er blevet Abnet hos folk via sprog?")

I tilling til de formodede kvalifikationskrav henvises da ogs&

til at "sprogene Abner for direkte indsigt i udviklingen i andre

lande, for andre skmbner. Det giver frihed til i tid og rum at

passere grmnser. Vi behOver blot at vende tilbage til eksemplet

fra fOr: Socialdemokratiets
idegrundlag, for at se hvad vi ved

at slippe tysk fjerner os fra: Karl Marx, Bebel, Liebknecht,

Heinemann, Willy Brandt." (P.V. Christiansen og Erik Jensen,

smst.

Endelig skal det nmvnes at Kirsten Gjersing har et vmsentligt

synspunkt:" lighedstanken, som i dag er meget dominerende

rent politisk, vil Tide et knmk, hvis sprogfagene bliver redu-

ceret mere end nu. Det bliver ikke akademiker- eller direktOr-

bOrnene, som betaler prisen. I de kredse skal man nok sOrge for,

at de ved sommerkurser mm. skal fA sprogkundskaber nok."

Argumenterne for opretholdelse af sprogene i deres hidtidige

omfang er mangfoldige. Der anlagges tvangfrit forskelligartede

og uforenelige synsvinkler, medmindre det forudsmttes at f.eks.

ismanden skal here at lmse faglitteratur pA tre verdenssprog.
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I den "sprogpolitiske debat" pa Sostrup i 1979 (refereret

i alle tre fagblade, bl.a. Medd. fra Tysklmrerforeningen

febr. 1980) er det kun Erik Jensen, der giver synspunkterne

en gennemskuelig politisk formulering: Efter at have vmret

inde pa forskellige gymnasie"modeller" som han afviser (den

"tvmrfaglighedsorienterede", den grendelte og tilvalgsmodellen)

foreslAr han "Endelig kunne man lege med tanken om en niveau-

deling. Hvem siger at alle skal have alle fag pa same niveau.

Jeg mener, vi er nOdt til at ga ind pa den tanke inden for

sprogundervisningen og andre fag. Vi kan maske bilde hinanden

ind, men ikke befolkningen og slet ikke politikerne, at vi til-

fredsstiller de efterhanden 40 pct. af en argang.At sa mange

kommer ind hos os, betyder nok ikke at vi er sa og fortrmf-

felige at 'rmre hos." Endvidere berOrer han "koblingen af teori

og praksis"."Skal gymnasiet fortsmtte som en teoretisk skole?

Hvad vil omkostningerne vmre ved at lade studenterne smede - og

vil omkostningern vmre nOdvendige Hvor skal der skmres?"

Han er her inde pa tanker der er forenelige med dem der er frem-

lagt i U 90 (jvf. ovf.), og han mener da ogsa konsekvent nok,

at det kan blive nOdvendigt med "en omskolingsmodel af en art"

for overflOdiggjorte gymnasielmrere. Men man ma formode, at han

hermed star i modsmtning til de Ovrige tilhmngere af status quo.

IOvrigt er det karakteristisk for denne argumentation, at den

ikke berOrer interne faglige eller pmdagogiske problemer.

Tvmrtimod man er optimistisk og tilfreds pa elevernes vegne:

"SelvfOlgelig kan den der efter et eller tre &rs franskunder-

visning kommer til Frankrig eller far en fransk fagbog lagt

foran sig, ikke uden videre klare sig." Men: "Der., der er stmrkt

motiveret f.eks.af et fagligt speciale, vil med de danske sko-

leforudsmtninger som oftest kunne klare faglitteratur pa tre

verdenssprog. Og det er ikke sa lidt!"(Erik Jensen og P.V.

Christiansen i Uddannelse 9/1978) Kirsten Gjersing mener at

"matematikeren kan lire sprog" og "At smtte sporgs-Altegn ved

udbyttet af sprogundervisningen er ogsA en udbredt fordom."

(Medd. fra fransklmrerforeningen, 11o)
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Men derimod mener man, at tvmrfaglighed og projektarbejde ud-

gOr en trussel mod de gode resultater i fremmedspxog:

Kirsten Gjersing : "I mange ar har slagordet vmret - inden for

gymnasiet og HF - at vores elever skulle lmre metode, at sam-

arbejde, at vmre samfundsbevidste og here at arbejde problem-

og projektorienteret. Altsammen udmmrket, men (...) det er som

om man siger at gar man med pa den malsmtning, sa kaster man

de eksakte fag, sprogfagene, matematik, fysik og kemi ud i

mOrket." Erik Jensen: Den tvmrfaglighedsorienterede model

"er nem at smlge. Orienteringsfagene har kunnet beskrive hvor

fortrmffeligt det var at samarbejde. (...) et eller andet pa-

pir kommer ud af det, maske i sig selv en skuffelse - processen

derimod var en gribende oplevelse for dem allesammen." I det

tvmrfaglige arbejde kommer sprogfagene til kort, og han hen-

viser til RUC, hvor efter hans mening "de studerendes sprog-

kundskaber er blevet solgt". (Den sprogpolitiske debat pa

Sostrup, Medd. fra fransklmrerforeningen 11o).

En alternativ fagpolitik i fremmedsprogene?

Den anden gruppe er karaktey Bret ved at den tager udgangs-

punkt i, at der er faglige c ?mdagogiske problemer med frem-

medsprogene i gymnasiet i dag. Hvordan den opfatter disse

probleiner har jeg prOvet at skitsere i afsnittet "Gymnasiets

og fremmedsprogenes "indre krise"" (jvf. ovf.)

Denne gruppe er betmnkelig ved tenderiser til nedskmringer

i fremmedsprogene som sAdan. Hovedproblemet for dem er imidler-

tid hvordan fremmedsprogene kan komme til at fungere fagligt

og pmdagogisk tilfredsstillende for eleverne, og ud fra sadan-

ne overvejelser anser nogle af dem det for muligt, at en del

af eleverne ville vmre bedre tjent med fmrre sprog, som sa til

gengmld skulle opprioriteres kvantitativt og kvalitativt (jvf.

Inge Heise og Ole Meyer, Uddannelse 9/1978). Det Alone spOrgs-

mAl er imidlertid "head vi som sproglarere vil have eleverne

til at kunne og "vmre" - udover sprogligt kompetente i snmver

forstand". (jvf. smst.)
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Hermed har diskussionen sa forskudt sig fra blot og bart at

handle om antal fag og antal timer til det helt centrale:

fremmedsprogenes opgave i forhold til elevernes kvalificering

og udvikling.

(20)

Den gennemgaende opfattelse. er, at sprogene har som opgave at for-

midle indsigt i fremmede samfund, at det bedst sker pa en made

der forholder sig til elevernes egen situation og i en eller

anden form for tvmrfagligt samarbejde.

Men inden for denne malsmtning kan man Ojne forskellige varian-

ter:

Den ene hedst reprmsenteret ved Per Helmer Hansen og Marianne

Ravn, (Ekstramedd. f. Engelskforeningen 7,79) , - lagger dels

vmgt pa aspektet samtidsorientering som ses i relation til ele-

vernes kvalificering: "Vi ma bevmge grenen (den nysproglige)

henimod en ny identitet som "global samtidsorientering pa frem-

medsprog". Undervisningen "starter med udgangspunkt i elevernes

situation og fOrer frem til de kvalifikationskrav som et moder-

ne samfund i al sin kompleksitet stiller til en elev efter h0j-

ere almen uddannelse." Udover samtidsorienteringen spiller end-

videre den praktiske kommunikationsevne en afgOrende rolle.

En anden variant lmgger stor vmgt pa fagenes historiske dimen-

sion og litteraturlmsning. Man er kritisk overfor fagenes litte-

rare (eller litteraturhistoriske) ballast, men Onsker at bevare

fagenes identitet som "kulturfag", dvs arbejde meCi litteraturen

i historisk-samfundsmmssig sammenhmng. Her spiller den praktiske

kommunikationsevne en mindre rolle end evnen til at lmse og for-

holde sig til tekster og temaer. (Jvf. Susanne Carsten Pedersen,

Ekstramedd. fra Engelskforeningen 6,79).

Disse to typer "bud" pa fremmedsprogenes opgave er udtryk for

to forskellige strOmninger(indenfor den humanistiske "fagkritik".

'Den ene er den "pragmatiske": Den lmgger vmgt pa at inddrage

flere teksttyper og at lase og analysere dem ud fra en forstaelse

of kommunikationsprocesserne i samfundet. Ligeledes lmgger den
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vmgt pa at udvikle elevernes egen kommunikationsevne ud fra

en forstAelse af sprogs og teksters sociale funktion. - Den

anden er den "ideologikritiske", der har lagt vmgten pa

lmsning af tekster som en del af en bestemt historisk "be-

vidsthedsproduktion".

Begge orienteringer har uden tvivl vmsentlige bidrag til

en udvikling af fremmedsprogene. Men en videreudvikling kan

ikke udelukkende tage sit udgangspunkt her. Skal der formu-

leres en faglig politik for fremmedsprogene ma det ske i sam-

menhmng med en samlet vurdering af elevernes situation og

af gymnasiets udviklingstendenser og ydre og indre konflik-;

ter.

En gruppe indenfor GL har forsOgt en formulering af en 'i.1-

ternativ uddannelsespolitik" (Smrnummer af Gymnasieskolen,

august 1978, som jeg ogsA har citeret ovenfor s. 84 ).

Udgangspunktet for denne politik er, at eleverne lever i et

samfund der er prmget af Okonomiske, politiske og sociale

modsmtninger, af Okonomisk og Okologisk krise, og hvor cen-

traliseringen af Okonomisk og politisk magt gOr tilvmrelsen

stadig mere uoverskueiig. MAlsmtningen er at eleverne skal

smttes i stand til at gennemskue og forst& denne virkelighed

og gribe aktivt mndrende ind i den. Det vil sige at de bl.a. skal

have:

helheds- og sammenhmngsforstAelse

evne til at kunne formulere og lOse problemer

evne til at arbejde og tage beslutninger kollektivt

For at nA disse mal stilles der en rmkke krav p& forskellige

omrAder:

Ydre ramme: PA lang sigt er kravet en "12-Arig enhedsskole for

alle der har nedbrudt skellene mellem teoretiske, praktiske og

kreative "begavelser" og trukket skolehverdagen ud af sin nu-
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vmrende institutionelle ghetto". Pa kort sigt ma enkelte

krav udformes sadan, at de imOdekommer en integration af de

16-19-Ariges uddannelser.

( 22 )

Fagligt indhold: PA kort sigt ma der etableres tvwrfagligt

samarbejde, pa lang sigt nogle nye "grundfag", f.eks. milj0-

lwre, mediekendskab, fysisk planlwgning, kulturlwre. I denne

forbindelse omtales sprogfagene kort: "De nuvwrende sprog-

fag vil kunne bidrage vwsentligt til grundfagene, alene af

den grund at vigtigt materiale fra sal/el faglitteratur som

massemedier kun foreligger pa fremmede sprog.Men for sprogfagene

er der en smrlig vanskelighed ved at indga i tvwrfaglige forlOb,

idet en nogenlunde jwvn arbejdsindsats er nOdvendig for at fa

sikre sprogfwrdigheder udviklet. Disse fwrdigheder ma erhverves

genne-, egentlige sprogkurser. Det er vigtigt at fastholde at

konkretc vidensm &ngder og arbejdsredskaber stadig kommer til at

indga i eievernes kvalifikationer. Der ligger endnu ikke sa mange

erfaringer med tvwrfaglige forlOb, og ismr ikke med sprogfag,

men det var nok sa patrngende at fa afprOvet mulighederne."

Mere siges der ikke om sprogfagene, og i de eksempler pa tvmr-

fagligt arbejde der gives, optrwder de ikke.

Arbejdsform: Problemorienteret projektarbejde, kombineret med

indlmringskurser.

"Abning mod samfundet": Den omtalte nedbrydning af skellet

mellem teori og praksis krmver at eleverne bevwger sig uden for

skolen. Pa lang sigt i form af en praktfAperiode pa v'rksomheder,

institutionr mv., der gennem projektarbejdsforman er integre-

ret i den teoretiske udeannelse. Pa kort sigt ma man udnytte de

muligheder der ligger i skolen selv og i lokalsamfundet. Eleverne

skal selv gOre praktisk arbejde pa skolen: F.eks. kan varmelwre

og okologi knyttes sammen med indsigt i og pasning af skolens

opvarmningsanlmg og forsOg med alternativ energi. Ligeledes kan

lokalsamfundet bearbejdes pa forskellig made (kontakter til 'fag-

bevwgelse, institutioner, boligomrader mv.)
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Dette oplmgs kvalitet er, at det forholder sig til vmsentlige

udviklingstendenser og problemer i gymnasieskolen i dag og

opridser nogle perspektiver der peger ud over dem.

Men det er karakteristisk at fremmedsprogene star meget svagt.

Denne svaghed er problematisk pa flere mader: For det forste

ma den tages som et udtryk for, det ikke er lykkedes for

sprogene og deres reprmsentanter at formulere en offensiv fag-

lig og pmdagogisk strategi der har perspektiver ud over den nu-

vmrende gymnasiestruktur. "Fremmedsprogenes krisenogsa en krise for

dem der Onsker forandring og udvikling, som kan se de problemer

der er, men som Abenbart har svmrt ved at forbinde dem med et

langsigtet perspektiv og dermed for alvor at lOse dem.

Det fremgAr at de langt hen ad vejen deler dette oplmgs syns-

punkter hvad angar mAlsmtning, integration og arbejdsformer.

Men de kan nmppe finde "sig selv" og deres fag i det, mindst

dem of dem, der star for den ideologikritiske tradition.

Denne modsmtning svarer endvidere til deres konkrete erfaringer

med, at gAr man ind for tvmrfagligt arbejde, risikerer man at

blive et vedhmng til orienteringsfagene. Sat pa spidsen er dette

oplmg et udtryk for sprogfagenes isolation i den daglige gymna-

sievirkelighed, som det alts& heller ikke lykkes at overvinde her.

Men denne svaghed svmkker ogsA det uddannelsespolitiske oplmg

som sadan. Der melder sig det spOrgsmal om det ufrivilligt

kommer til at gA den socialdemokratiske nedskmringspolitiks

mrinde. Men mere vmsentligt er det, at den udgOr en indholds-

mmssig begrmnsning i de foreslaede alternativer.

For det fOrste sker der det, at formuleringerne omkring "grund-

fagene" kommer til at reproducere "arbejdsdelingen"mellem de

forskellige linjer og grene, mellem natur- og samfundsvidenskab

IA den ene side og humaniora pA den anden side. Etiketten

"kulturfag" bliver et vedhmng til nogle samfundsmmssige pro-

blemomrader, som dermed afslOres som udelukkende, eller dog
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fortrinsvis, defineret som Okonomiske og sociale, og altsa

ikke som kulturelle.

(24)

Dernmst er der i oplmgget en tendens til, at de samfundsmmssige

problemomrader opfattes i et "her og nu"-perspektiv; det kommer

ismr til udtryk i afsnittet om "Abningen mod samfundet".

Det er givet, at et sadant perspektiv langt fra er tilstrmkkeligt,

hvis malet er en helheds- og sammenhmngsforstaelse af alvorlige

samfundsmmssige problemer som Okonomisk og Okologisk krise.

Det aktuelle og lokale udgangspunkt er uden tvivl valgt med tanke

pa, at eleverne skal opbygge en omfattende forstaelse med ud-

gangspunkt i deres umiddelbare erfaringer. Men man savner her

en op :nrksomhed pa, at disse "umiddalbare erfaringer" ikke kun

er autentiske erfaringer med det nmre samfund. De er ogsa struk-

tureret af en "bevidsthedsindustri" som er alt andet end lokal;

f.eks. af massemediernes nyhedsformidling, som netop gennem sin

fragmentariske karakter er med til at skabe den fremmedgOrelse

overfor de reelle Okonomiske og politiske magtstrukturer, som

oplmgget nmvner indledningsvis. Denne fremmedgOrelse kan ikke

ophmves gennem lokalt arbejde men kun gennem en bevidst rekon-

struktion af "stumperne".

Ud fra oplmggeLs intention ma en sac:Ian rekonstruktion vmre en

vmsentlig pmdagogisk opgave, og den kunne vmre et orienterings-

punkt for en fagpolitik for fremmedsprogene.
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