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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg står her i dag fordi jeg som del af UC SYD er med i et interreg projekt som har sat sig det mål at definere en nabosprogsdidaktik for både dansk og tysk som nabosprog her i grænseregionen. Og det vil jeg rigtig gerne diskutere med jer: Giver det mening for jer som tysklærere at se tysk som nabosprog – hvorfor og hvorfor ikke?



Overblik

1. Tyskkrise
2. Naboland, men ikke nabosprog?
3. Tysk som nabosprog
4. Nabosprogsdidaktik

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det jeg gerne vil drøfte med jer i dag er for det første denne her tyskkrise, fremmedsprogskrise eller motivationskrise (kært barn har som bekndt mange navne)Så vil jeg gerne dikutere hvorfor D bliver betragetet som naboland men ikke som nabosprogHvilke implikationer det vil kunne have at tale om tysk som nabosprogOg så vil jeg til sidst præsentere jer for et udkast for en nabosprogsdidaktik, som jeg har udarbejdet og som jeg også gerne vil diskutere med jer.



Tyskkrise
• Antallet af tyskstuderende (universiteter og læreruddannelser) i Danmark 

har det sidste årti være stødt faldende
• Elever oplever tysk som et svært sprog
• Elever oplever tysk som et meningsløst sprog
• ”Eleverne ved ikke i hvilke sammenhænge eller på hvilke uddannelser, det 

vil være godt for dem at kunne tysk. Og lærerne ved det oftest heller 
ikke”

• Det tyske sprog har ikke nogen særlig høj status i samfundet
• Der bliver talt negativt om Tyskland og tyskere

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det her det jo rigtig ærgerligt, for vi ved jo alle at DK er økonomisk afhængig af Tyskland og at vi har en fælles kulturarv og generelt har meget til fælles. Og det ved I som tysklærere jo bedre end nogen anden. Og jeg vil sige at mit argument i dette oplæg vil være at det at betragte tysk som et nabosprog måske vil kunne bidrage til at ændre nogle af de fortællinger og narrativer der kurserer om det tyske sprog, både i uddannelsessammenhæng hos elever og studerende, men også hos forældre, politikere osv. Og hvorfor så det?



Fremmedsprog vs. nabosprog

Tysk som fremmedsprog

• Fokus på det fremmede
• Fokus på afstanden
• Fokus på det anderledes

Tysk som nabosprog

• Fokus på det nære
• Fokus på det fælles

Ord skaber virkelighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man kan grundlæggende sige at det at tale om et fremmedsprog indebærer et fokus på ….hvorimod det at tale om et nabosprog suggerer noget andet: Her er der nemlig fokus på det nære og det fælles. Og så skal vi også bare huske på at Ord skaber virkelighed…..



Naboland ja, men ikke 
nabosprog?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I den forbindelse har det undret mig hvorfor man egentlig taler om Tyskland som et naboland, men ikke om tysk som et nabosprog….



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis man laver en hurtig google søgning på Tyskland og naboland så kommer der over 300000 hints op og selve begrebet naboland defineres som et land der grænser op til et givet land….så man kan sige at det passer jo også bare rigtig fint på Tyskland.



Den fysiske
grænse = 
sproggrænse?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men betyder det at man betragter Tyskland som et naboland, men ikke tysk som et nabosprog ikke også at man rent faktisk anser den fysiske grænse for at være en sproggrænse? Og hvis det er tilfældet, så kan man spørge sig selv om hvor hensigtsmæssigt det er?



Nabosprog 
a) ”[…]sprog, hvor samtalepartnere mellem to 
forskellige modersmål er i stand til at kommunikere 
forholdsvis ubesværet med hinanden på trods af den 
støj, ulighederne afstedkommer, og den milde 
akkomodation, situationen kræver” (Bacquin et al. 
2013:2).

b) „Sprache, die einer anderen Sprache benachbart ist, 
also in einer angrenzenden Region gesprochen wird” 
(https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/)

Diskutér forskellene på disse definitioner med 
sidemanden. Hvorfor arbejder man mon med så 
forskellige definitioner i Tyskland og Danmark?

Hvilken definition læner du dig mest op ad? Hvorfor?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En af forklaringerne ligger nok i den måde man definerer nabosprog på i de nordiske lande og i Tyskland. I DK definerer man således nabosprog som….mens man i Tykland definerer nachbarsprache i en bredere forstand, nemlig som ….Og her synes jeg I kort skal komme på banen og hjælpe mig, for jeg har forsøgt at finde argumenter for hvorfor man egentlig opererer med så forskellige definitioner i DK og D, men jeg kan ikke desværre ikke komme nogen plausibel forklaring, så jeg vil gerne have jer til at diskutere disse to definitioner og så vil også gerne have at I snakker med hinanden om hvilken definition I læner jer mest op ad.

https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/


Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg har lige taget denne slide med også, fordi den egentlig meget fint illustrerer at man nærmest kan tale om diskriminering overfor tysk, for både Norge og Sverige betragtes som nabolande og norsk og svensk selvfølgelig som nabosprog, men for Tyskland der gælder det ikke. Vender vi derimod blikket mod Tyskland, jamen så taler man om nabosprog, når man taler om polsk, hollandsk, fransk, tjekkisk og tro det eller ej også om dansk. Det gælder selvfølgelig kun i et begrænset geografisk område, men alligevel…



Samfund/
uddannelsespolitik

(makro)

Institutioner
(meso)

Klasseværelset (didaktik)
(mikro)

Forskellige niveauer af implementering af tysk som nabosprog 

normer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Så som I nok kan høre  -og det lægger jeg ikke skjul på  - så synes jeg faktisk at der ligger en stor værdi i at tale om tysk som et nabosprog her i regionen. Og hvis dette skal kunne have nogen gang på jorden, så skal der arbejdes på det på forskellige niveauer. Grundlæggende skal de værdier, holdninger og normer vi som enkelt personer, institutioner og mere overordnet som samfund repræsenterer ændre sig. Det handler om at anerkende tysk som et nabosprog og derigennem tillægge det en særlig status og en særlig værdi her i regionen. 



Samfund/
uddannelsespolitik

• Tidlig tysk
• Tysklandsstrategi

• Fremmedsprogsstrategien
• Diskursændring
• Investering i sprogfagene

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og her er det ikke nok at erhvervsminister Simon Kollerup er stolt over at kunne flydende tysk, der skal mere til…. 



Institutioner

• EVU
• Grænseoverskridende samarbejder

• Prioritering af tyskfaget
• Formaliserede muligheder for vidensdeling
(internt i de forskellige institutioner og på 
tværs af skoler)



Klasseværelset/
didaktik

• Italesætte tysk som et sprog, der er „tæt“ 
på (både hvad angår geografi, linguistik, 
historie, kultur etc.)
• Aktiv sammenligning af dansk og tysk (og 
andre sprog)

• Arrangere autentiske sprog- og kulturmøder
(IKK, dannelse)
• Vise at tysk er et brugbart og 
virkelighedsnært sprog (funktionelt sprogsyn)
• Metodemangfoldighed
(motivationsskabende)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og det er det her jeg vil betegne som en nabosprogsdidaktik.



Nabosprogsdidaktik
• udvikle elevernes kompetencer i nabosproget

• gøre nabosproget brugbart i elevernes aktuelle og fremtidige liv

• udvikle elevernes sproglige bevidsthed og deres lyst til at lære nabosproget

• styrke elevernes internationale og interkulturelle forståelse

• fremme elevernes muligheder for deltagelse i det mangfoldige, kulturelle
område, som grænseregionen udgør samt i et større Europa 

• styrke elevernes motivation og aktive medvirken i undervisningen

• skabe tillid til egne evner hos eleverne og lyst til at beskæftige sig med 
nabosproget og dets kultur til fremme af deres videre personlige udvikling

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som grundlæggende handler om….Og man kan sige at der adskiller nabosprogsdidaktikken sig måske ikke væsentlig fra enhver form for fremmedsprogsdidaktik, men jeg vil nu alligevel sige at …. 



Nabosprogsdidaktik og andre 
relevante didaktikker

Fremdsprachendidaktik

Grenzdidaktik Begegnungsdidaktik

Nachbarsprachendidaktik

Grænseregionen og nabolandet byder  på 
helt unikke læringsrum og 
læringsmuligheder:
• Direkte adgang til nabolandet og dets 

sproglige landskab (linguistic 
landscape)

• Mulighed for direkte interaktion med 
modersmålstalende

-> Nabosprogsdidaktikken som en særlig 
del af fremmedsprogsdidaktikken



Refleksioner
Kan du se dig selv som nabosprogslærer?

Hvorfor, hvorfor ikke?

Hvad ville det ændre for dig og din 
undervisningspraksis?

Hvad skal der til for at du kan identificere 
dig som nabosproglærer?

Hvordan skal rammerne ændres?



Konklusion?

DEUTSCH LIEGT NAHE!

Ingen konklusion

….blot mere at reflektere over og arbejde med….

ABER
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