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FORORD

Dette årsskrift adskiller sig på væsentlige punkter fra tidligere års. Der er ikke så mange udvalgsrapporter og løbende evaluering af året, der gik, som der plejer. Det skyldes, at aktiviteterne omkring ledelsesforsøget ikke har været særlig stor i det forløbne år, hvilket også kan aflæses af de meget få elevbidrag. Til gengæld har det været en hektisk periode omkring elevers og læreres arbejdsforhold i et mere generelt uddannelsespolitisk perspektiv.Som det også fremgår af dette årsskrift, er vi nu som uddannelsesinstitution så etablerede, at vi er i stand til og føler trang til at videregive nogle pædagogiske erfaringer, som rækker ud over Avedøreforsøgets rammer. - Og så er vi naturligvis begyndt at spekulere på forsøgets fremtid efter sommeren 1980, hvor den 6-årige forsøgsperiode udløber.Ole ThorupVivian BalslevSeptember 1979
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87
Til slut vil vi gerne vende tilbage til udgangspunktet. For at et sådant arbejde skal lykkes, uden at man bliver sur og nedkørt, må holdningen hos dem, der bestemmer om man må rejse, ændres. Hele proceduren omkring ansøgninger, faglige anbefalinger og forbehold virker direkte mistænkeliggø - rende. I hvilken anden situation skal man overfor fagkonsulenterne gøre rede for, hvilke tekster man agter at læse et halvt år frem i tiden? Hvorfor er det så vanskeligt at få lov at arbejde gratis? og hvorfor skal vi i øvrigt ikke have løn for kvalificeret arbejde?Ulla Villumsen (dansk/engelsk) klassens dansklærer Vivian Balslev (dansk/engelsk) klassens engelsklærer
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Bilag 1, s. 1engelsk 1. a 15.2.78.

Rammeplan for forårets emne: Britain Today8/2 - 10/3 (20 timer) Fællesforløb omkring følgende emner:1. familie2. uddannelse3. arbejdspladser4. raceproblemer i England5. sportmateriale: hovedsageligt fra Viewpoints - supplerende materiale kan inddrages.
15/3 - 17/3 Valg af problemstillinger (4 timer) Indsamling af materialeGruppedannelse
29/3 - 7/4 (8 timer) Gruppeforløb omkring ovenstående 5 emnermateriale: lærerne finder materiale valgte problemstillinger, til selv at finde noget) frem, der passer til de (I er meget velkomne
12/4 - 26/4 Fremlæggelse af gruppearbejde (8 timer)
28/4 - 17/5 (12 timer) Extensiv læsning af en bog om vores emne. (Bogen er ikke valgt endnu)David Storey: This Sporting Life, p. 18-60 (ext).
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Bilag 1, s. 214/2 78 la

TIDSPLAN & OVERSIGT OVER FÆLLESMATERIALE
DATO EMNE FÆLLESMATERIALE DEL/SIDETAL17/2 UDDANNELSE R. Musman: Britain Today 145 - 4822/2 - " - R. Musman: Britain Today 151 - 5724/2 ARBEJDSPLADSEN Viewpoints Unit 1:Part 1 & 21/3 11 Viewpoints Unit 10:Part 2 & 33/3 RACEPROBLEMER Viewpoints Unit 9:Part 1 & 2 & 38/3 - ” - R. Musman: Britain Today 46 - 5255 - 5710/3 SPORT Viewpoints Unit 8:Part 1 - 3
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Bilag 1, s, 3Engelsk 1 a

BRITAIN TODAY - LITTERATURLISTE TIL GRUPPEARBEJDE
sidetal1. UDDANNELSEEdward Broadbridge: At School in England 20 - 22The Educational System of England and Wales 14 - 15Robert O'Neill/Roger Scott: Viewpoints 29 - 35117 - 119Richard Musman : Britain Today 158 - 171Fact Sheet on Britain

2. RACEPROBLEMERMarianne Holmen, A. Olsen, P. Thorning: Another EnglandDaily Mail 7.3.78 fra Information (duplikat)Edward Broadbridge: At School in EnglandRobert O'Neill/Roger Scott: ViewpointsW. Robson: 20th Century BritainR. Musman: Britain Today
141 - 15577 - 86Unit 9, 166253 - 5455

3. SPORTJulian Packer: The British SceneJames Calvin: The Peoples Game Robert O'Neill/Roger Scott: Viewpoints Duncan Scott-Forbes: Football
5,6,7,11,12, 14,15,28,2950 - 6855 - 5617 - 24,51 - 57,58

4. FAMILIENAnna Coote, Tess Gill: Women's Rights. A Practical guide 109 - 111,212 - 218R. O'Neill/R. Scott: ViewpointsJoy Groombridge: His and Hers (Connexions) Connexions: For Better, for Worse
5, ARBEJDSPLADSENM.R.A. Holmen, A. Olsen, P. Thorning: Another England 58 - 60O'Neill/R. Scott: Viewpoints 68, 175Coote, Tess Gül: Women's Rights. A Practical Guide 21, 38
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Bilag 2, s. 1

Avedøre, 18/9-78
Til Direktoratet for gymnasieskolerne og HF.Undertegnede adjunkter ved Avedøre Statsskole, Ulla Villumsen (dansk/engelsk) og Vivian Balslev (dansk/engelsk), skal hermed ansøge om tilladelse til at rejse til London med en 2. g sproglig klasse i uge 43 (afrejse søndag d. 22/10 - hjemkomst søndag d. 29/10).Faglig begrundelseKlassen valgte 1. februar d.å. i engelsk at beskæftige sig med emnet Britain Today. Projektet indeholdt først et fællesforløb, dernæst et gruppearbejde omkring følgende emner: familyeducation work immigration sportVed skoleårets afslutning midt i maj ytrede lærer og elever ønske om, at projektet skulle fortsætte i 2. g. Man ønskede en yderligere fordybelse i de emner, der arbejdedes med plus en historisk perspektivering og en perspektivering til samtidige danske forhold.Alt dette kunne selvsagt ikke opnås indenfor rammerne af fire ugentlige engelsktimer. Historie og dansk blev derfor inddraget i planlægningen af arbejdet i 2. g.I historie læser klassen i dette efterår den industrielle udvikling i England.I dansk arbejdes der efter klassens valg med følgende emner: økonomisk krise arbejdsløshed ideologiske bevægelser uddannelse miljø/forureningDisse skulle tilsammen tegne et billede af Danmark i 70erne og samtidig give mulighed for at drage paralleller til det engelske samfund.Klassen arbejder med emnerne på følgende måde:I første fase (som nu er tilendebragt) arbejder grupper selvstændigt, dels med at vælge emne, dels med at strukturere dette. Endvidere med at finde egnet materiale og på baggrund af dette at give et oplæg til klassegennemgang.Anden fase bliver læsning af tekster på klassebasis. Tekstlæsningsfasen er planlagt til at strække sig til efterårsferien (forberedelse til englandsturen) og en periode efter rejsen, således at en efterbehandling af denne bliver mulig også i dansk i form af en sammenligning mellem engelske og danske forhold.
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Bilag 2, s. 2I dansk vil der - ligesom i engelsk - blive lagt vægt på at læse tekster, der lader eleverne opleve kontraster og som viser 70erne som en periode med kraftige polariseringstendenser.I engelsk er klassen blevet delt i en nysproglig og en samfundssproglig gren. Planlægningen på de to hold tilsigter ensartethed i faglig-pædagogisk henseende.Der arbejdes på begge hold med følgende emner:educationwork (unemployment) immigration movements (The Nationel Front Women's Lib Ehvironment Punk)Formålet med såvel materialevalg som arbejdsform i tiden indtil efterårsferien er at sætte eleverne i stand til så detaljeret og fagligt relevant som muligt at forberede englandsturen. De enkelte grupper har ansvaret for hver deres del af programmet. Der skal således udarbejdes interviewspørgsmål til brug ved konkrete institutionsbesøg, planlægges rundvisninger på relevante steder i London og søges etableret personkontakter til forskellige bevægelser.Med udgangspunkt i den indsigt og de erfaringer, eleverne får under rejsen, skal projektet efterbehandles i undervisningen - formentlig indtil jul.ProgramDette skal betragtes som et rammeprogram, da der endnu ikke er truffet faste aftaler, og da nogle af punkterne først kan arrangeres på stedet.Formålet med dette program er, at eleverne skal have det størst mulige udbytte af deres forberedelse (jvnf. emnerne) og at vise så mange kontraster i det engelske samfund som muligt.Besøg på uddannelsesinstitutioner:EtonOxfordcomprehensive school private school (grammar)Byvandringer:immigrantkvarterer (Notting Hill, Brick Lane m.v.) rige forstæder (Hampstead, Chelsea, Hendon)Møder med repræsentanter for: kvindebevægelsen The National Front Kulturelle arrangementer: Punkkoncert traditionelt teater sportskamp



93 Bilag 2, s, 3Som det fremgår, vil de mere turistprægede attraktioner ikke indgå i programmet, men vil blive overladt til elevernes fritid på turen.Øvrige bemærkningerDet skal her bemærkes, at alle elever har givet tilsagn om at deltage i turen.- at alle klassens lærere er indforstået med, at klassen rejser i den pågældende uge.- at turen ikke indebærer udgifter for det offentlige.
Desuden håber vi på en hurtig og velvillig behandling af denne ansøgning. Vi beklager, at den fremsendes så sent, det skyldes, at planlægningen har været vanskeliggjort af, at 1 historielærer, 1 dansklærer, 2 engelsklærere og 1 lærerkandidat har skullet koordinere deres faglige og pædagogiske arbejde omkring projektet. Med venlig hilsen,Vivian Balslev Ulla Villumsen
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Bilag 3

Engelskundervisningen i 2aS (aug. - okt.)
fælleslæst materiale: (ca. 3 uger)Another England, p. 11-19From: Britain-Usa now, a Survey in Key Words by Friebel and Händel nationalization social security health service
gruppearbejde omkring flg, emner og materiale: (ca. 4 uger)workPeter Abbs: Asking Questions p. 44-50Colin Ward: Work (connexions) p. 24-27,35Another England p. 48-53, 61-67immigrantsColin Mac Innes - from: Absolute Beginners (the Experience of Colour) p. 42-53Another England: p. 141-146, 155-56W.W. Daniel: Racial Discrimination in Englandspredt læsning (især tabeller) i part 2: how immigrants find life in Britain p. 31-53avisartikler: Information 18/19 - 3 - 78Daily Mirror 14/2-78Daily Telegraph 14/2-78Daily Express 8/7-78
Women in BritainUnesco, Status of Women in BritainPatricia Hewitt: Rights for Women (opslagsbog)Another England: p. 123-139Movements National Front and Punkthe National Fronts Party Programme + diverse propagandamateriale6 engelske avisartiklerdiverse danske avisartikler (Information, juli 1977, april og oktober 1978) politisk revy, nr. 334/juni 1978the National Front p. 203-224artikler og sangtekster fra diverse punkbladepolitisk revy nr. 334opsamling og praktisk forberedelse til englandsturen (ca. 3 uger)



95 Bilag 4
Efterbehandling af englandsturen
materialeselvproducerede båndoptagelser:elevinterviews, Lister Comprehensive School lærerinterview, Cumberland Comprehensive Schoolimmigrantinterviews, 8 Nottinghill immigranter arbejderinterviews, gadeoptagelser i Aldgatekvarteretforedrag af David Beck, ANLradioRock Against Racism, punk og National Front(P 4 på PI, 12.11.78)TVbag fronten (program om NF, 29.11.78)Violence in Football-HooliganismBarry Hines: Speech Day (Tv-spil om en årsafslutning på en comprehensive school, skole-TV, januar 1979)Værk (ekstensivt læst)Barry Hines: A Kestrel for a Knavefilmfællesudflugt til filmmuseet, hvor Kes vistes i anledning af børneåret.
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Bilag 5, s. 12a. Tværfagligt samarbejde dansk/engelsk. 8/9-78Projekt Danmark i 70erne. Litt.liste/faglige muligheder

Arbejdsløshed
Faglige muligheder:Gennemgang af varieret tekstmateriale.Interviewteknik

Statistikkeraf Kvinder i hjemmetEdith E. Ovesen: Arbejdsløshedens psykiske følger (Socialpæd. bibliotek)af Charlotte Strandgaard: Gade op og gade ned Bente Østrup Madsen: KonfliktLeon Nielsen: Kød og maskiner (o. a.) af Hyltoft: Arbejdsliv optagelser fra Skruestikken, P4 Røde Mor, Gasolin, Kragh-Jacobsen InterviewsØkonomisk kriseFaglige muligheder: træning i læsning af faglitt. (sprog)
materiale fra samfundsfagOprør fra midten (? )Den lange vej gn. krisen. Flemming Arentoft m. fl.(Modtryk)

Ideologiske bevægelserFaglige muligheder:Holdnings sammenligning Propagandistisk sprog Interviewteknik
Mat. fra gruppenErhards lille rødePartiprogrammerSuzanne Giese: Derfor kvindekampHug! - MandebevægelserBente ClodInterviews med beboerbevægelserO.O. A.UddannelseFaglige muligheder:Smign. DK-UH. Træning i mdt.fremstilling: diskussion af A15, Al6.

Dansk Pæd. Tidsskrift, A15, A16 1976Den nye folkeskolelovFolkeskolenOversigter (uddannelsessystem, adgangsbegrænsning, financiering af studier)Materiale om ASSkolesange (Benny Holst, Jesper Jensen)
Miljø/forureningFaglige muligheder:Tekstanalyse. Interviewteknik. Varierede tekster

AvisartiklerMateriale fra biologiTænkBjørnvig: Delfinen. Økologiske essaysNOAH
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Bilag 5, s. 22a, projekt Danmark i 7GerneMed hensyn til faglige muligheder gælder det for alle grupper, at projektet rummer mulighed for problemformuleringer, selvstændig fremlæggelse af stof - mundtligt og skriftligt -, tekstanalyse, personlige vurderinger/ selvstændig stillingtagen på baggrund af det valgte materiale.Arbejdshypotesen er: polariseringstendenser i 70erne.

Formål med undervisningen:ProblemformuleringStrukturering af stofTekstlæsningSkr. fremstillingMdt. "Smign. med England i 70erne
Arbejdsformer:I fase: Grupper arbejder selvstændigt 1) vælger emne2) strukturerer af dette3) finder materiale4) giver oplæg til klassegennemgang af detteII fase: Klassegennemgang af materiale ca. 12 tekster.Færdigbehandling efter englandstur. (Flere tekster læses)Denne fase vil munde ud i en konklusion, som er en stillingtagen til arbejdshypotesen.Ulla



98 Bilag 5, s. 3Eksempler på strukturering:Arbejdsløshed:Aspekter af emnet:1. Statistiske oplysningera) hvor mange/hvem/alderb) hvilke miljøerc) skilsmisser2. Mænds problemer, kvinders problemera) kønsroller3. Psykiske problemera) værdiløs?b) alkoholismec) nerver4, Problemer i hjemmeta) børneneb) samlivc) trivsel5. Gæstearbejdere
Tekst: Edith E. Ovesen: Arbejdsløshedens psykologiske følger (Munksgaard)Teorier fra denne bog: om mænd (Zawadski og Lazarsfeld: Stadier i arbejdsløshedssituationen)

Afsluttende fælleslæsning:Tage Skou-Hansen: af Den hårde frugtBjørnvig: af DelfinenBent Haller: af Katamaranenaf: Oprør fra midtenLars Bonnevie: De nære ting
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Bilag 6

Skriftlige opgaver i forbindelse med projektetopgaver før turen:1. description of a Working-Class Family2. Public Schools3. Sparetime and Entertainment (Sports)Opgaverne skulle besvares på baggrund af udleveret billed- og tekstmateriale fra: Naima Olsson og Mary Wentz: Real Life Britain.
I forbindelse med gruppearbejdet blev der udarbejdet:referater af læste teksterspørgeskemaerhistoriske oversigter (f.eks. NF gruppen) ,, . omedbringes pa turenrapporter °
opgaver efter turen:en fri opgave om ugen over flg. emner, som eleverne selv opstillede, vælg mellem:1. Brixton, Brick Lane, Notting Hill2. "What Happens Next" eller Marquee3. Hampstead eller Eton4. Harrods eller markeder5. Football eller NF
nysproglig kommenteringsopgave, maj 1975: Education
I forbindelse med efterbehandling af turen blev der i næsten hver time taget notater efter nærmere læreranvisning til båndaflytninger.



1004 , c. Informationsudvalget i LinköbingTorsdag og fredag den 1.-2. februar 1979 besøgte 3 elever fra skolens informationsudvalg samt den kommitterede den 300 år gamle katedral skole i Linköbing efter invitation fra skoleledelsen.Begrundelsen for besøget var, at man på skolen havde etableret en forsøgs linje i gymnasiet med samfundsfag, formning, kunsthistorie som de vigtigste fag. Dette forsøg skulle være et deltagerstyret og projektorganiseret undervisningsforsøg, og derfor var en del af ledelsen af de to klasser overdraget eleverne og lærerne ligesom, de fysiske rammer for undervisningen fandt sted uden for den gamle skole i en gammel barak. Forsøget omfattede ca. 100 elever ud af de 1200, der går på Linköbing katedralskole.Efter at informationsudvalget havde fortalt om ledelsesforsøget og de integrationsforsøg, der finder sted i Avedøre, fulgte vi undervisningen og diskuterede i smågrupper med eleverne om ledelse og deltagerstyret undervisning. Herunder skete der mange sammenligninger mellem den uhyre traditionsbundne katedralskole og Avedøre Statsskole.I et afslutningsplenum mellem de involverede elever og lærere deltog også skoleledelsen med rektor og inspektor. Under dette plenums udveksling af erfaringer og synspunkter, blev avedøregruppen katalysator for et udbrud af spændinger omkring pædagogiske og ledelsesmæssige principper mellem "barakken" og de "fine". Spændingen var som en "hed" dag på skoleforsamlingen i Avedøre, og informationsudvalget stod i en uvant rolle som mægler mellem de stridende parter.Efter skoletid havde den kommitterede en lang samtale med rektor om styring, pædagogik og elevers ansvar.På vejen hjem fra Linköbing var der fuld enighed om, at det er umuligt at indføre medbestemmelse for halvdelen af skoledagen, nemlig i forsøgsfagene og ikke i de øvrige dele. Endvidere var det klart for os, at det er forbundet med uhyre vanskeligheder at indføre medbestemmelse til eleverne i en gammel og traditionsbunden skole.Ole ThorupHenrik 3. x



1015 . BESØG FRA UDLANDET

5 .a. Engelske journalister på ASDagen før skolens vinterferie startede, en fredag ved middagstid, blev kontoret kontaktet af en gruppe engelske journalister, hvoraf een eller to var fra BBC, De ville gerne besøge skolen for at interviewe elever og lærere om AS' særlige ledelsesstruktur.Af åbenlyse grunde var det et uheldigt valgt tidspunkt. De færreste havde tid til at tilbringe lige den fredag eftermiddag på skolen. Flere - bl.a. jeg selv - stod allerede med et ben i lufthavnen, og det var iøvrigt svært at se formålet med et så dårligt planlagt besøg.Hvis man virkelig var interesseret i at se hvordan (og om) AS fungerede, burde man i god tid have bedt om lov til at besøge skolen og have opholdt sig der fra om morgenen, så man evt. kunne have fulgt undervisningen og i ro og mag have talt med informationsudvalget og måske overværet et skolemøde.Nu blev det en hastigt sammentrommet lille flok velvillige 3. g'ere og HF'ere, deriblandt KU-formanden, og en enkelt lærer (undertegnede), som stod for præsentationen.Det engelske og det danske skolevæsen er så forskelligt, at man kunne frygte, at vores gæster på forhånd ville være skeptiske med hensyn til arten af det forsøg, som vi deltager i.Hvis man tænker på den mistro, som så tit kommer til udtryk bl. a. i lokalpressen, hvor man dog i det mindste vistnok taler og forstår dansk, selv om dette ikke altid, som man måske kunne vente, bliver udnyttet til faktisk at kommunikere med lærere og elever på AS, så kunne man frygte, at ikke bare arten af forsøget, men også den sproglige barriere ville umuliggøre en seriøs samtale.Dette viste sig til en vis grad at holde stik. Mere komplicerede sammenhænge var det vanskeligt og nogen gange umuligt for størstedelen af gruppens medlemmer at udtrykke, og vi kunne alle fornemme skepsis og usikkerhed i de spørgsmål, som gæsterne stillede.Det, der åbenbart forekom mest fremmedartet var KU's kompetence til at ansætte lærere og - sjovt nok - § 25 i gymnasieloven (elevers ret til at deltage i planlægningen af undervisningen), som jo ikke er speciel for AS. Vores gæster havde tydeligt svært ved at forestille sig, at dette ikke ville betyde ren anarki i undervisningen, specielt når de så dette på baggrund af skoleforsamlingens muligheder for at have indflydelse på skolens budget - og dermed bogindkøb - og dens ret til at bestemme omfanget af årsprøver.I det engelske uddannelsessystem arbejder man med meget stramme læseplaner, som ikke tillader den enkelte lærer, endsige klasse, at bestemme 



102hvad og hvordan man læser, desuden er det præget af en skarp konkurrence og en strikt disciplin. Man hylder ikke "egalitarian principles" som f. eks. på AS. På trods (på grund? ) af de store forskelle mellem engelsk og dansk skolevæsen er der i disse år en intens interesse i England for dansk uddannelsespolitik. Mange engelske skolefolk kommer på studierejse til Danmark, og der skrives - og bevilges altså penge til - adskillige forskningsprojekter, som beskriver danske forhold, eller som sammenligner det danske system med det engelske. Også U90 diskuterer man med interesse i England. I denne forbindelse spiller AS og det forsøg, der finder sted her, en central rolle. Vi får flere og flere engelske gæster.Måske ender det med, at det forsøg, som slutter i sommeren 1980, som kun har vakt begrænset interesse i danske skolekredse, og som måske kun får begrænset indflydelse på en fremtidig gymnasiestruktur, er medvirkende til, at engelske politikere bliver inspirerede til nye måder at lede skoler på.Hvem ved .... vi har haft flere engelske gæster end danske.Med hensyn til resultatet af de engelske journalisters besøg: se vedlagte artikler.Ulla Villumsen
The Daily Telegraph, Ulanday, behruary 12.

Hire and fire power 
for pupils al 

Danish school
By JOHI\ I7JHCK1. Education Torrespondrnt, 

in (.opcnhayen

T>UPll.S al a school 10 miles from Copen- 
A hagen employ their teachers, hire ami 
fire cleaners, decide what textbooks to buy 
and can out-vote their teachers on almost

University
I’OUR OUT of every ten people 
between the ages of 20 and 60 
in Denmark åre involved in 
adult education and a fmrher 
10 per cent, of the younger 

.members of the population who 
leave school at 16 also attend 
evening classes

It U little wonder then that 
I hum.uk is ctsimg envious 
glances towards our Open Uni- 
vr;sitv. I irst steps have already 
hern taken to I.mm h such a 
unit ei 'il \ not md\ I m I hr 
D.mi'h population but also (or 
X’mw.iv and Sweden. Top 
UHcials of the Open al Rlctrhlw 
air advising ihr Danes on such 
a joint bcandinavian project.

But although this should 
create no dilhculties as lar as

challenge
courses by correspondence is 
concerned, there might lx» the 
odd problem as regards the use 
of television. Denmark, unlike 
Britain, is not txwnposed of tele 
vision-addicts and possesses only 
one channel. It looks as though 
Scandinavians will have to be 
satisfied with radio links, at 
least until a second channel 
■has been sanctioned.

Asger Baimsbax k Jensen. Dir
ector General of Education at 
the Minidry in Copenhagen. 
I old me that it was his ambition 
to provide study courses via the 
media not -unh lor* the many 
thmiaand* of workers aheady 
«♦tdndiog evening classes, but 
hIkv-IxM "doctör<i. engineers and 
othei groups at university level.

any issue.
Teuchers applying for a 

job at the Avedure stale 
school in an overspill 
suburb of Copenhagen have 
first to submit themselves 
to a tough interview.

The interviewing com
mittee comprise?, thiee 
pupils, three leathers, a 
member ol the non lr idling 
staff and the head, under Ihe 
chairmanship of an clot led 
sixth-form pupil.

The chairman is Johnny 
Jensen. 18-vearold son of a 
inauu.il worker. Jensen loht me 
when I visited the school al Ihe 
weekend how its 380 pupils, all 
aged 16 plus, decided to declare 

this week a holiday.
" We shortened our Christmas 

vacation b\ a week and decided 
to take it now so that some of 
the pupils and teachers could 
go skiing," he said.

Calm atmosphere
Yet. although this highlv 

experimental school would 
grate the teeth ol pist about 
every British teacher’s union, 
the atmosphere is cwlm and re
laxed, classrooms are clean, 
there are no gralliti on the 
walls ("we have spe< i.d hoaids 
for that kind of thing"j and 
there is a 95 per cent examina
tion pass rate.

Mr OUe Thorup, the 37 sear 
old headmaster and teacher ol 
mathematics, acts as middle
man between .students .md 
teachers on the one hand and 
the Ministry ol Education on 
the other.

Although he has a light to 
veto the school coinmillec’s pro 
posals, hr has no right to 
decide what is taught outside 
the core curriculum.

hum.uk
inauu.il
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f EDUCATION
THY YOUR hand at this little 
quiz: in what country is there 
a chaüi of private .schools 
*ea<4i pf which ha® 85 per 
cent, of all costa paid,by. the 

Where. would?i®u hud 
school governing boards 
whn.se parent members liolc| 
an overall majority? Where 
is there a strictly; observed 
Jaw that no class shall exceed 
28 pupils? Where are 
teachers virtually powerless 
in the running of tijeir 
schools, yet receive salaries 
ranging from £7,500 for a 
beginner still wet around |h'e 
ears, tö £20,000 for the head 
of a '* big " 850-pupil compre
hensive?

And if you need yet another 
due, the country in question is 
flat t lean, small and very beau
tiful. It is the home of fairy 
tales and folklore and aiuorre* 
brod. It is, ot coprae. Denmark, 
from whence I retur sad last 
week after an all too b^ef iapt 
finding mission.

Like Britain, Denmark has 
had its own Great Debate on 
education. Unlike Britain, she 
has actually managed to reach 
some remarkable conclusions 
and implement radical changes. 
A mammoth report call^| “U

JOHN IZBiCKI I
-n Tr—f  +---------------- 1

The making of 
great Danes

90 ” (short for Uddannelse, the 
Danish for education, as it will 
appear between now and 1990) 
has excited such a Hurry of 
interest at our own Department 
of Education that Shirley Wil
liams is sending a team of 
senior officials over there to 
*'see for themselves” and report 
back tp her.

In a way, Denmark’s political 
and economic problems closely 
resemble those of Britain. It 
has high unemployment (200,000 
out of a population less than 
one tenth oi Britain’s) particu* 
htrly among the young, and pow 
stands ou the brink of a crisis 
that could ‘lead to widespread 
strikes.

Yet- far from forming the 
spearhead of revolution (despite 
sonui small \mileruus gumps 
•of hotheaded Marxists among 
teachers and students) the 
Danish young are clamouring 
for imoroved education to 
make them hl lor good jobs and 
help the country back on its 
feet.

Take, for instance. Anne- 
Brigitte Agger, the alt:active 
17-year-old president ol the 
380,000-member National Union 
of School Students. Unlike our 
own NUSS, which is cam
paigning against corporal pun- 
hhinent. uniforms and authority, 
the Danish equivalent is 
demanding more lessons and 
mure elective tests for school 
leavers—tests that meet the de 
mands ot employers for—guess 
what—improved literacy and 
numeracy. According to Danish 
law. the maximum number of 
lessons per week at .school wa> 
30. The NU S S campaign suc
cessfully added a luilhcr lour 
tö the total.

Teachers, won a minimum 11- 
hour rest period between their 
forking (jiays, thus etie« lively 
cutting out evening meetings 
with parents or camping expedi
tions with pupils. The NUSS 
is now bgntiag against this 
edict. Teachers, they say. should 
com entrap on ^u^ 
resting.

Parent power, too, has made 
itself felt. An average school 
board' ot governoi s comprises 
the head acting as chairman, 
one teacher, one pupil and live 
parents. H means that parents 
have an overall majority and 
are directly i-nv.olved in their 
cbiklre»’« education. Compare 
this with our own Government's 
attitude. Regardless of all the 
fine promises of the lavlpr 
Report on school government, 
the Education Bill will double- 
a'oss parents and leave them 
in a sorrv minority, the 
Government having succumbed 
to the pressure ot unions and 
local authority politicians.

Danish parent^. whose' pljiki- 
sophy »s generally steeped in 
realism ralhtT than idealism, 
ha’c come «ml against mixed- 
ab'litv teaching .and are demand 
ing more streaming. They have 
aho vxoii the battle loi .small 
classes. By law. no) more than 
2d pupils arc allowed to a cla«. 
But parents may olmose any 
M Imol in their catc hment and 
il this means.creating a class 
with 29 punils, they have to be 
divided into ;wo separate units 
of. «av. 14 and 13 pupils each. 
In tact 19 pupils Io a c lass has 
List become the norm. and in 
private schools it is 10.

Now, Ritt Bjerregaard (the 
ex-Minister ot Education who 
was sacked recently tor spend
ing too much public money while 
on a conference in Paris) be
lieved along with parents (and 
I am sure Shirley Williams 
would agree with her) that the 
more, pupils there are to a class, 
the less time a teacher has for 
the individual child. So Denmark 
produced another rule of 
reason: large classes must 
either be given more lessons 
than small classes or they must 
be divided in two for some ol 
their lessons.

The number of lessons is also 
laid down according to the. 
ages ot the pupils. Thus, a 
seven-year-old receives a maxi
mum of lour lessons a day, 
while a 16\ear-old receives up 
to eight a day. What is more, 
there is a strict core curriculum, 
with Danish. mal hematics. 
Christi^Å studies and physical 
education compulsory through
out schooling, plus music up to 
age 12 (al ter which it bei omes 
optional) and compulsory his
tory, geography and biology 
from ages 9 to 14 (optional 
thereafter).

English is part nf the core 
curriculum from the age ol II, 
with German, french and Latin
olleicd as non-compubory sub 
jects at age 14-phis. Subjects 
such as the creative aits, home 
economics, needlework, wood
work (all fur boys and girls) 
typing, photography, film-making 
motor mechanics, electronics 
and child care are "on lap” in 
the upper iorm.s (age 14 plus) 
to prepare children for Life.-

Universities admit 19.0(H) 
students a year — hall ol them 
on the basis of good marks 
obtained in a High School Certi
ficate. 40 per cent, on the basis 
ol jobs thev have taken alter 
leaving sc hool and 10 per pent, 
on “ dispensation.” The latter 
group may have no qualifications 
but have proved itself worthy

improve languages and so mil.

ft is hardly surprising fh.il 
more than iu«t parsing interest 
Shirlev Williams has shown 
in the Danish education system, 
where small not big means 
beautiful. Clearly, “he will be 
torn between tier own rea-lism 
and ideahwn, Iho reforms she 
might wish to introduce being 
overshadowed by the egali
tarian policies to whirti her 
party has ried her,

I would suggest Io Mark 
Carlile, her Shadow, that he, 
loo, pays a speedy visit to Den- 
mänt to p’ck irp some ideas in 
time For the Cærperal Election.

But it is the second group — 
the 40 per cent. — which iw>f 
particular ihteVést Examinaffbn 
marks are given on a scale, u! 
Nil to 13. with 8 3 being the 
minimum icqnited to quality 
for university consideration. 
Prospective students with» a 
poorer mark must find them 
selves iobs .md mav win rxlu 
marks il they wmk well and 
over a lengthy period. Thus, d 
they hold down a job lor 3-18 
months, and do it satisfactorily, 
they can improve their marks 
by I 08 points to surpass the 
magic 8 >
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5. b. Fransk visitI april måned havde AS besøg af rektoren for Lycée International, der ligger i Saint-Germain-en-Laye udenfor Paris. Rektoren, der hedder E. Scherer, var ledsaget af en dansk lærerinde fra skolen.Lycee International underviser elever fra flere europæiske lande i disse landes egne læseplaner frem til studentereksamen, foruden naturligvis i fransk. Skolen drives på privat basis med statsstøtte og har ca. 1500 elever.Vi havde en længere samtale med hr. Scherer, hvori vi dels redegjorde for ledelsesforsøget og dels for det danske gymnasiums indretning i almindelighed. Hr. Scherer var meget interesseret i ledelsesforsøget, fordi han havde planer om at lave noget lignende på sin egen skole. Vi mener, at det var et udbytterigt møde for begge parter.LB

LYCÉE INTERNATIONAL .c 29 Jum ______ ig? 9.“
78-104 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

(YVELINES)

M. LE PROVISEUR 

tel. ges.-ia.siES/MB.- Le Proviseur du Lycée InternationaläMonsieur ThorupAVEDØRE STATSSKOLEBLYTAEKKERPORTEN 2HVIDOVRE - DANEMARKMonsieur et Cher Collégue,Nous avons fait au Danemark un tres bon séjour et nous y avons beaucoup appris.Nous vous remercions pour le temps que votre Adjoint nous a consacré pour nous faire visiter 1a tres belle école dans laquelle vous enseignez et pour nous permettre de discuter et de rencontrer des Sieves.Veuillez agréer, Monsieur et Cher Collégue, 1'expression de nos meilleures salutations.

La Directrice Section Danoise,
E. DUFFAU.-

Le Provis^ir^^
E. SCHEMR.-
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§imtec- THE INTERNATIONAL
LEARNING COOPERATIVE

IMTEC
Postboks 79, Blindem
Oslo 3
Norway
Bank account No. 6094.05.23500
Kreditkassen, Blindern, Oslo
Tel.: (02) 46 39 35
Cable address: IMTEC OSLO

Oslo, 
Eksperimental Gymnasium 
Blytækkerporten 2
2650 Hvidovre
Attn: Ole Thorup

Dear Sir,
I had the pleasure of visiting the school on Friday 
February 17,1978 and wanted to express my thanks for 
the warm and helpful reception which I received.
Could you please thank Vebeke and Ole for the time 
which they took from their sports class to tell me 
about the school. If we can in some way be of any 
help to you, please feel free to ask us.

Warmest regards,

Val D. Rust
Associate Professor of the 
University of California and 
IMTEC Fellow this year



1065,d, HollandDen 1. maj, eller et par dage forinden, fik vi oplyst, at vi fik besøg af nogle udlændinge. Det viste sig at være skoleadministratorer fra England, Holland og Luxembourg, som af Deutsche Austausch Dienst i Bonn var blevet udvalgt til bl. a. at besøge Danmark.Formålet med besøget er, at Deutsche Austausch Dienst i Bonn skal samle rapporter fra skoleadministratorerne og i løbet af tp.år sammenligne skoleuddannelser i EF.Den 1. maj oprandt, og med vores sædvanlige "organisationstalent" kom vi pludselig i tanke om, at det var vist i dag udlændingene kom.Hurtigt blev der indkaldt beredskab fra introduktionsudvalget, og heldigvis lykkedes det at få dem væk fra undervisningen, for kl. 10 kom der ca. 20 pæne herrer ind på kontoret.Jette Lægdsmand, lærer, tre elever og undertegnede tog os pænt af dem. Først blev der serveret kaffe, og de kaffetørstige hollændere var lykkelige. Derefter gav Jette en smuk introduktion til gæsterne om skolens styreformer samtidig med, at en engelsk folder om skolen blev uddelt.Lise fra 1. z fortalte på nydeligt engelsk om skolens økonomiudvalg, og man undrede sig meget over alle de penge, vi havde til vores rådighed.Derefter blev der fortalt om K. U. (koordinationsudvalget), hvor man bl.a. har kompetence til at ansætte nye lærere. Det undrede man sig meget over. Vi gav et par eksempler, hvoraf man bl. a. kunne se, hvor stor styrke eleverne har i K.U. , når der er en bestemt lærer, man ikke ønsker.Man kunne vist have fortsat i lange tider, men da det var 1. maj, og vi havde oplyst, skolen lukkede kl. 12, blev det foreslået, at skolen skulle beses. Der sprang Jette fra, hun skulle undervise, så resten gjorde deres bedste og besvarede de mange, mange spørgsmål.Efter at have set bl. a. formningslokalerne, som man jo altid kan være sikker på er i smuk stand, kom vi tilbage til kontoret. Der takkede den engelske talsmand for vores indsats, og man har jo lov til at håbe, at de gik herfra lidt klogere, end de kom.Inger Gosden
5,e, SverigeHvert år kommer der fra Sverige besøg af skoleledere, der deltager i den svenske stats lederkurser. Disse kurser indeholder obligatoriske besøg på andre institutioner. I dette år var der ialt 18 rektorer, der besøgte skolen over to gange. I forvejen var der udsendt materiale om skolen, således at vore gæster kunne forberede sig. Selve programmet for et sådant besøg er først et oplæg om status i ledelsesforsøget, spørgsmål og svar af lærere og elever, besøg i undervisningen (integrations snak med lærerne), skoleforsamlingsmøde og afsluttende diskussion med elever fra informationsudvalg samt formanden fra koordinationsudvalget.Disse besøg giver som regel altid en invitation til informationsudvalget om at komme på besøg i en svensk skole, f.eks. Linkøbing.
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Der er altid opbakning bag KU-formanden, forudsat denne ikke er en lærer I samlingsområdet er der mulighed for at dyrke alle sine interesser

Når den kommitterede endelig er på skolen, arbejder han seriøst med udformning af advarsler og deslige Den kommitterede hænger sig tit i småting under skoleforsamlingens debatter
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Skolens indbyggere er opdelt i forskellige fraktioner på tværs af elev- og lærergruppen. Her ses den samfundsfaglige fraktion efter at have løst verdenssituationen

Den forhenværende KU-formand Johnny Jensen repræsenterede Avedøre Statsskole på bedste vis i en hel valgperiode
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6. 3. ÅRSRAPPORTEN

Formål: En vag gennemgang af udviklinger i en bestand af forholdsvis håbefulde unge mennesker, som i årene 1976-1979 har frekventeret hin mindeværdige institution. Herunder en gennemgang af årsager og bevæggrunde til de opstillede forventninger.
Aktuel forsøgsgang:l.år: pkt. la. : Straks fra begyndelsen blev de unge mennesker kastet ud i det vilde liv på egen hånd og blev tvunget til selvstændigt at tage store betydningsfulde beslutninger. På første dag i introduktionsugen skulle de selv vælge, om de ville have te eller kaffe. Derefter anså man det for passende at lade tilflyde de unge mennesker envis informationsmængde. Det vil sige, 35 mennesker snakkede om 35 udvalg på 35 minutter. Og SÅ tog vi i Dyrehaven (efter i 5 dage at have ledt efter medlemmerne af vores klasse). Dette mærkværdige fænomen blev senere kendt under betegnelsen "INTRODUKTIONSUGE".pkt. Ib. : Den daglige rutine tog nu sin begyndelse. Institutionens lærerkræfter prøvede på at forklare os, hvad det vil sige at arbejde og gå på et gymnasium. Det er først her i forsøgets sidste dage, at en svag signifikant fremgang kan spores.Af særlige minder fra dengang kan fremhæves "Episoder fra matematiktimerne" . Her sås gentagne gange, hvordan matematiklærer P. Boyer var så venlig at give elev P. Sonne intensiv tavleundervisning. Desuden huskes de evindelige op- og nedadgående kræfters indvirken på fysiklærer G. Jensens tavler. (Åh naj dog?).Vi indlevedes hurtigt i klassens/skolens traditioner såsom phljulje- phrfokost (hik!) og pjååschkephrokost, set war schlet ickhe daårlligtst.Året sluttede med en test i, om vi havde forstået det, vi havde lært i engelsk i løbet af året. Da det morede os, fandt vi ud af, at vi ville tage et år til. Og det gjorde vi så.2. år: pkt. 2a. : De unge mennesker (det vil sige os), som før havde troet, de var en stor lykkelig sammenhængende klasse, fandt nu ud af, at de i virkeligheden var blevet splittet og ført fra hinanden i tre forskellige klasser, imellem hvilke der senere skulle komme til at herske den bitreste konkurrence.pkt. 2b. : Da de tidligere omtalte unge mennesker viste sig at gøre hvad, som Churchill kunne have sagt: "Aldrig har så mange lavet så lidt etc." , var det ikke ligefrem lærdom eleverne inddrak mest af.pkt. 2c. : Der herskede en del forvirring omkring de i pkt. la. omtalte 35 udvalg. En del var blevet nedlagt, nogen nedsat, andre opsagt og sådan var der 
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så meget. En enkelt gruppe, nemlig medlemmerne af Informationsudvalget, viste sig dog at fungere glimrende sammen. Det lykkedes trods alle besværligheder disse hæderkronede delinkventer at informere alle andre elever på skolen om, at de heller ikke vidste, hvad der foregik. - Spøg til side, de gjorde trods alt hvad de kunne, på trods af de ikke særligt rimelige arbejdsforhold. I dette år var der ingen introduktionsuge for de nye førsteklasser, og det var jo meget godt, troede vi, men da det viste sig, at en manglende uge i kalenderen bragte uorden i tidsregningen, blev vi nødt til at nedsætte et introduktionsugeudvalg. Et udvalg som til alles overraskelse fungerede. Dette havde uoverskuelige konsekvenser for næste årgang.3. år: pkt. 3a. : Dette udvalg fik efter i lang tid at have lagt høvederne i blød, planlagt en tur til Bornholm for alle nyankomne mennesker. Da alle andre medlemmer af 76 x og y med undtagelse af fysikerne var på ekskursioner på samme tidspunkt, blev disse, altså fysikerne, nødt til for ikke at være helt hjemløse at tage med på turen til Bornholm. For en gangs skyld gik en introduktionsuge efter forventning og fik rystet folk sammen til en homogen masse.pkt. 3b. : Nu vi taler om uger, så var vi i de to første år igennem såkaldte emneuger. Ideen med disse var, at eleverne i en uge skulle arbejde seriøst med forskellige punkter under en fælles overskrift. I 197 6 var det trivsel, og vi trivedes udmærket i den uge; i det næste år var emnet alt hvad man kunne tænke sig om 70'erne, og der trivedes vi endnu bedre. Men på grund af et pludselig fald i livsfunktionerne hos hr. L. Bonnevie, som i sin egenskab af emneugeudvalgsarbejdeplanlægger hidtil havde sørget for det fornødne, blev der i dette tredie år INGEN emneuge.pkt. 3c. : Da de føromtalte unge mennesker (bedre kendt som 7 6 y) i hele andet år nøje havde fulgt Churchills læresætning, og så ud til at ville blive ved med det i hele tredie år, så lærerkræfterne på denne skole under anførsel af Mao's mand i Avedøre, O. Thorup, sig nødsaget til at indkalde til et møde med delinkventerne. Hvilket ikke løb stille af, der faldt flere hårde ord til begge sider.pkt. 3d. : Apropos føromtalte Maoagent oplevede vi pludselig, hvordan denne hidtil ret provinsielle institution pludselig fik et meget internationalt præg, da 20 orientalsk udseende unge mennesker dukkede op på skolen og begyndte at snakke et eller andet østasiatisk sprog.pkt. 3e. : Hvad angår de forskellige elev- og lærerkonflikter, som er opstået i årenes løb, henviser vi hermed til artiklerne af O. Krarup, J.E. Storm samt M. Didrichsen.pkt. 3f. : Og til sidst kom da eksamen! Hvilken eksamen? Hvor? Hvornår? Hvordan? Bajer? Ole Thorup? Dumpet? Bestået? Karakterer? Gennemsnit? Siden hvornår?Konklusion:Trods problemer, trods samarbejdsvanskeligheder, trods alskens vrøvl, må vi jo nok være enige om, at tre års gang og lærdom på Avedøre Statsskole har været ganske hyggelig.Carsten, Claus J. , Lars - årgang 76 y
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KØKKENKAOS
Et lille frø bliver lagt i jorden som mandler i en brunkagedejg. Kagekonen Kighosten i Kaskader på Kammeratens Kravetøj - snadrende i det fjerne.Bolledejgen koagulerer som vekselstrøm i en hattepuld.Og bagved lurer badeboldens benzindampe som pølsekædens nitritperler trukket på snor. Hepars nedbrydelsesevne konfiskeres som sæbebobler mod klosterhavens frugttræer som eksisterende i et absurd univers som selve livets vibrationer konverteret til Neros.Tomme gasdampe i en fortidig cigarkasse -Havanna ... og støvet på tallerkenrækken efter braget. En enkelt overflødig kok på bordet.To ovnbagte negre sprudlende som peperkager under kasserollelåget. Komfuret fortæret med kniv og gaffel på en rødternet formiddagsdug.En enkelt næse henne i hjørnet - dampkogt som en gummisko på en sommerdag. Velbekommen.
1978 
fra digtsamlingen "DE TURBINEDREVNE TÆLLELYS af digterkollektivet "TRAKTORGAVLEN"
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RAPPORT OM DE KINESISKE STUDENTERSFØRSTE 19 UGER I DANMARK

"jeg er ikke sulten i min mave jeg er sulten i mit hoved - "
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FORORDVed daværende undervisningsminister Ritt Bjerregaards besøg i Kina i december 1978 blev det aftalt, at 20 kinesiske studenter skulle have deres uddannelse i Danmark, startende med et års undervisning på gymnasialt niveau.I det første halve år skulle de 20 kinesere lære dansk og engelsk, hvorefter de skulle undervises i matematik, fysik og kemi, således at de fra februar 1980 kan starte på en uddannelse ved en af de højere læreanstalter.Dette første års undervisning skulle foregå på Avedøre Statsskole, og de kinesiske studenter skulle indkvarteres hos danske familier, således at sprogindlæringen blev hurtigere, og således at studenterne blev tvunget til at tale dansk eller engelsk fra starten af deres ophold i Danmark.Det var denne opgave - beskrevet netop så kortfattet og med samme mangel på detaljer og løsningsmuligheder som ovenfor - undertegnede lovede at være med til at løse for undervisningsministeriet. At det blev Avedøre Statsskole, der skulle være hjemsted for de kinesiske studenter, skyldes sikkert to ting: at vi har plads til et ekstra hold midt i skoleåret samt, at det var kendt i direktoratet for gymnasieskolerne og HF, at en dansklærer ved skolen tidligere har undervist på flygtningehjælpens sprogskole.Denne rapport om de kinesiske studenters første 19 uger i Danmark vil beskrive, hvordan opgaven er blevet løst set fra fire sider, nemlig den administrative, organisatoriske side, den undervisningsmæssige side, den familiemæssige side og fra tolkenes side.Rapporten er udarbejdet til undervisningsministeriet, men på grund af den store interesse, der har været omkring dette projekt, vil den indgå i skolens årsskrift, blive brugt til en artikel i tidsskriftet "Uddannelse", samt bruges til en orientering af den kinesiske ambassade.Det vil efter hvert afsnit fremgå, hvem der har skrevet den pågældende del af rapporten.Ole Thorup rektor
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117BESKRIVELSE AF DE ADMINISTRATIVE, ORGANISATORISKE OG KOORDINERENDE OPGAVER
IndkvarteringEfter en orientering på skolen før julen 1978 om muligheden for, at der skulle komme 20 kinesiske studenter til Avedøre, meldte der sig straks en gruppe af lærere og elever, der var interesseret i at have en kinesisk student boende. På et møde på skolen efter jul, hvor der deltog repræsentanter fra den kinesiske ambassade, var der en halv snes tilbage, der ønskede indkvartering. Efter et interview med Ritt Bjerregaard den 23. december 1978 i Information, hvor hun omtalte projektet, lavede Hvidovre Avis en lille omtale. Dette resulterede i en lang række henvendelser fra familier i nærheden af skolen. Der var på dette tidspunkt henvendelser fra ca. 26 familier, og et samarbejde med DIS bragte antallet af interesserede familier op på 38.På et møde på ambassaden blev det ønsket, at kulturattache Chu Chang- Nien skulle være med til at visitere nogle af disse familier. Før studenternes ankomst besøgte vi sammen 11 af de 18 hjem, der senere blev anvendt til indkvartering. Efter besøgene udarbejdede undertegnede en indkvarteringsliste udfra kriterier om alder på børn, familiemønster, nærhed af skolen, interesse og økonomisk formåen. Disse kriterier er opstillet med hjælp fra DIS på grundlag af de erfaringer, de har med indkvartering af USA-studenter.Et lille problem var at skaffe hjem til drengene, da de fleste familier helst ville have piger indkvarteret, men en uge før studenternes ankomst var indkvarteringslisten klar. Langt de fleste bor i parcelhuse, kun to bor i etageejendom i den bebyggelse, der omgiver skolen. Da ingen havde kendskab til studenterne udover deres navne, køn og alder måtte indkvarteringen blive helt tilfældig, derfor blev venner og veninder adskilt, og den der kom til at bo længst væk led af køresyge.På grund af den stramme tidsplan med at skaffe hjem var det ikke muligt at give familierne en god indføring i kinesisk sædvane og kultur, f.eks. om spisning, mad, tøj, vask, badning m. m. På et fælles møde mellem alle familierne, lærerne, tolkene og ambassaden blev der givet en nødtørftig orientering om hele projektet, samt en minimal indføring i kinesiske vaner. De store forskelle i sædvaner blev i den første uge forsøgt overvundet ved anvendelse af de danske tolke, der blev knyttet til projektet.Til hjælp for de danske familier har alle fået en dansk-kinesisk parlør, en kinesisk kogebog samt Jan Leijonhufvud: "kinesisk hverdag"; dette var den beskedne hjælp, der kunne tilbydes for at klare de mange sædvaneproblemer, der opstod ved indkvarteringen i de private danske hjem.Familierne får 1100 kr. i kosttilskud pr. student pr. måned, og de studerende får 300 kr. i lommepenge, af disse skal de selv købe lidt nødvendigt tøj, gummistøvler o.lign. Derudover er der afsat penge til togkort, men det er lykkedes at skaffe mange af studenterne en cykel, så de der bor nærmest skolen kan køre på cykel til skole.Efter de første 19 uger kan man vist godt sige, at indkvarteringen har været en succes, idet der kun skal skiftes hjem i fem tilfælde. To af disse skift skyldes ændring i familiernes arbejdssteder. To ændringer skyldes, at Hvidovre kommune har inddraget dele af familiernes boligtilskud således, at 



118familierne ikke har råd til at huse en kinesisk student. Endelig sker den sidste flytning p. g. a. køresyge hos den kineser, der bor længst væk. De danske familier har gjort et stort og uegennyttigt arbejde i forbindelse med dette projekt.Tolkene - konsulenterneUmiddelbart efter interviewet med Ritt Bjerregaard i Information meldte en række folk sig til direktoratet eller undertegnede om bistand til projektet med de 20 kinesere.Disse tilbud om hjælp kom fra folk, der har studeret kinesisk, undervist i kinesisk eller undervist kinesere i dansk, endvidere havde de alle været i Kina i kortere eller længere tid, og for den enes vedkommende netop hjemkommet efter et treårigt ophold i Kina. Udover disse tilbud var det naturligt, at Venskabsforbundet for Danmark og Kina meddelte, at det kunne hjælpe med oplysninger og foredrag i denne forbindelse.Det var klart fra starten, at man ønskede at hjælpe af interesse, men også fordi man var i besiddelse af viden og erfaring med indslusning af kinesere i det danske samfund, da alle igennem en årrække har undervist og hjulpet de kinesere, der opholder sig i København.På grund af den politiske betydning og den kinesiske regerings store åbning mod det vestlige uddannelsessystem var det fra starten klart, at alt skulle ofres for, at dette forsøg med at omplante 20 unge kinesere i et andet samfund skulle lykkes.Da det viste sig, at så at sige alt det praktiske arbejde i marken blev overført til Avedøre Statsskole, var det nødvendigt at søge hjælp hos dem, der havde viden. Ingen på Avedøre Statsskole havde tid eller indsigt i problemer, der knyttede sig til et sådant projekt.De 20 kinesere blev opdelt i 5 familiegrupper, der hver fik tilknyttet en eller to tolke. Disse tolke deltog ved modtagelsen i lufthavnen og derefter i fordelingen af kineserne til de hjem, hvor de skulle indkvarteres. At den første præsentation og de første samtaler med de kinesiske studenter ved modtagelsen skete ved hjælp af tolke og ikke ved hjælp af et vaklende engelsk, var i allerhøjeste grad medvirkende til at neddæmpe kinesernes nervøsitet og uro. Efter modtagelsen fulgte tolkene familierne hjem, således at de i de enkelte hjem kunne fortælle om netop dette hjems særpræg.Tolkene sikrede også, at kineserne lærte S-togsnettet og København at kende, da de en af de første dage havde kineserne med på en heldagsbytur. På denne tur blev der også forklaret om lommepenge, togbilletter, møntenheder, placering af ambassaden og deres nye hjem.Udover de helt klare opgaver som tolke for familierne, lærerne og kineserne, har denne gruppe medvirket ved afholdelse af studiekredse for skolens elever, lærere og familierne, ligesom de har medvirket ved studiekredse for de kinesiske studenter.Det skal understreges, at hvis denne form for indkvartering er blevet en succes, skyldes det i allerhøjeste grad, at det i begyndelsesfasen var muligt ved tolkenes hjælp at bygge bro over sprog- og kulturkløften.StudenterneStudenterne kommer fra forskellige dele af Kina, og ingen af dem kendte hin



119anden, før de blev samlet en måned før afrejsen i Peking til et genopfrisknings - kursus i engelsk samt til foredrag om Danmark.Der er 12 drenge og 8 piger, og de er alle med en enkelt undtagelse akademiker- eller kadrebørn, der er blevet udpeget til denne uddannelse, fordi de har været blandt de bedste til matematik, fysik og kemi på de universiteter, hvor de blev optaget efter 9 år i grundskolen.De kinesiske myndigheder har fastsat studiemålene for studenterne, og de skal alle gennemføre et studium inden for det naturvidenskabelige område. Fire skal studere kernefysik, tre skal studere elektronik, to skal studere medicin, to astrofysik, to botanik, to organisk kemi, tre skal læse til maskiningeniører og endelig skal én studere zoologi. Mange af studenterne udtrykte stor forundring over disse studievalg, da de var påbegyndt andre studier i Kina. Det var karakteristisk, at ingen af studenterne vidste, hvor længe de skulle være i Danmark, eller hvad de skulle lære.For at sikre kineserne bedst muligt, blev der tegnet en forsikring, der skulle virke, indtil den normale sygesikring trådte i kraft. Udover dette er eleverne tilmeldt den normale kommunale tandplejeordning i Hvidovre. Denne har allerede været anvendt i flere tilfælde i forbindelse med tabte plomber m. m. løvrigt har alle studenterne gennemgået et generelt tandeftersyn.Alle er blevet tilmeldt sikringsgruppe 2, således at der er frit lægevalg, og studenterne er tilknyttet hhv. en mandlig og en kvindelig læge, der begge bor tæt ved skolen.Undervisningen, skolegangenI aftalen mellem den kinesiske Folkerepublik og Danmark fremgår det, at studenterne skulle have 20 ugentlige timers undervisning i dansk og engelsk, hvorefter de fra august 1979 skal lære matematik, fysik og kemi frem til udgangen af januar 1980. Som det blev fremhævet af embedsmændene på den kinesiske ambassade, var 20 timers undervisning ikke meget for en kinesisk student, og derfor blev der lagt et skema, der udover de 12 timer i dansk og de 8 timer i engelsk indeholdt flere tilbud i formning, idræt, svømning og datalogi. Dermed fik vi et ugeskema på 28 timer, indenfor hvilket de kinesiske studenter fik mulighed for at omgås deres danske kammerater på idrætsstederne.Det skal dog siges, at allerede fra de første dage blev der spillet bordtennis mellem danske og kinesiske elever, og her blev de første kontakter knyttet, og her lærte kineserne at tælle til 21. Alle kampe blev af kineserne udkæmpet under mottoet "først venskab derefter sejre".Da de kinesiske studenter undervises som ét hold, har de fået deres eget klasseværelse, i dette bliver der dagligt sørget for kontakt med Kina, da vi dagligt modtager aviser fra Peking og ugentlig får tidsskrifter og ugeblade.For at styrke sprogindlæringen har alle studenterne købt en kassettebåndafspiller, hvor de kan afspille de lydbånd, der hører til de sprogsystemer, der anvendes. Dette har gjort det nødvendigt at have udvidet kopieringsmuligheder til fremstilling af lydbånd.Det oplyses fra familierne, at det ikke er ualmindeligt, at disse kassettebånd spiller til langt ud på natten. Det er endvidere et problem, at studenterne rekvirerer alle sprogbånd gode som dårlige på bibliotekerne, således at undervisningen undertiden har været svær at styre.
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Lejrskole og højskoleDa skolernes påskeferie faldt allerede efter syv ugers undervisning af kineserne, var det nødvendigt at finde på en alternativ undervisning, da de ordinære lærere ikke kunne undervise i denne ferie. Udover dette havde nogle af familierne allerede før indkvarteringen af en kineser lagt planer for udenlandsrejser eller andre former for bortrejse. Da det endvidere kunne opfattes som en fordel menneskeligt som pædagogisk at samle alle de 20 studenter flere dage under samme tag, blev det besluttet at etablere en lejrskole i påskeferien. Det var endvidere nødvendigt at sikre undervisning i disse 9 dage, hvis der som aftalt i Peking skulle være 20 undervisningsuger. I samarbejde med lærerne blev der udarbejdet en undervisningsplan, således at tolkegruppen kunne forestå den daglige undervisning på lejrskolen. Udover dette blev der udarbejdet program, således at kineserne kunne besøge både landbrugsejendomme og et mejeri.For også i sommerferien at kunne skaffe ensartede forhold for studenterne og for at vedligeholde og sikre det sproglige niveau, er der arrangeret et tre ugers ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Efterfulgt af et to ugers ophold på ambassaden.På idrætshøjskolen skal studenterne undervises i tre timer hver dag i sprogfagene, og derudover skal de deltage i studiekredse, der foregår på dansk, om Kina. I resten af dagens timer skal de deltage på idrætshold med andre danske højskoleelever. Der er lavet en ordning således, at hver kineser får en særlig dansk tudor; hermed sikrer man sig, at der bliver talt dansk det meste af tiden. Det er også pædagogisk vigtigt, at studenterne omgås danske unge i fritiden, således at deres sprogkundskaber styrkes.Under opholdet på ambassaden skal de også undervises i dansk og engelsk af den samme lærer, som deltager i Sønderborg turen. Det er håbet, at kineserne også i sommerferien får indlært sprog således, at dette er brugbart til matematik-, fysik- og kemiundervisningen efter sommerferien.AmbassadenAmbassaden har både i planlægningsfasen før og efter studenternes ankomst været orienteret om alle forhold og ideer, der vedrører de kinesiske studenter. Hele kulturafdelingen har besøgt Avedøre Statsskole og har her talt med de lærere og elever, der ønskede at huse en kinesisk student.Herudover har det været en aftale, at ambassadens folk kan besøge studenternes hjem, som det blandt andet skete ved visitationen af de 1'1 første hjem, der blev valgt.Det har også været naturligt at invitere ambassadens folk til orienteringsaftener for familierne, således at det størst mulige kendskab er blevet etableret.Der har i det daglige været tæt kontakt mellem Chu Chang-Nien og mig enten telefonisk eller ved møder i ambassaden, således at problemer kunne diskuteres og løses hurtigt. Det er således klart, at alle arrangementer om lejrskole, højskole og virksomhedsbesøg er godkendt af ambassaden.Der har været møder mellem lærergruppen og ambassadens folk for at diskutere de pædagogiske retningslinier, således at ambassadens folk kunne vide, hvor forskellen på kinesisk og dansk pædagogik var. Det har været meget nødvendigt for lærerne at understrege overfor ambassaden, hvilken pæda



121gogik der blev anvendt, således at man ikke målte studenternes kundskaber ved antallet af nye gloser eller nye sætninger, men så hvilke fremskridt der blev gjort med hensyn til at lytte, forstå, tale, læse og skrive.Ambassaden har alle studenterne på besøg ca. hver tredie søndag, her spiser man kinesisk mad, ser kinesiske film, hygger sig med at tale kinesisk. Endvidere orienteres man om, hvad der sker i Kina, samt finder ud af, om der er problemer i det daglige. Studenterne har fået strenge ordre til ikke at beklage sig over nogen ting, så alle tegn på utilfredshed dukker op som sidebemærkninger fra ambassaden. Derudover sikrer ambassaden sig ved disse jævnlige besøg, at de kinesiske studenter stadig er kinesere, dvs. at de stadig klæder sig i kinesisk tøj og opfører sig høfligt og pænt, og at der ikke er noget, man kan udsætte på studenterne. Der har været mindre problemer i den lange danske vinter, hvor nogle familier havde udstyret studenterne med gummistøvler og varme bukser i stedet for de pæne kinesiske sko, man havde medbragt fra Kina. Men det er klart, at både familier og skole hjælper med til at sikre, at de unge kinesere vender hjem som borgere i Folkerepublikken Kina.Der er pr. måned afsat 500 kr. til hver student, disse penge skal dække transport-omkostninger og som nævnt 300 kr. til lommepenge.På ambassaden har studenterne lavet en opsparingsordning, således at det har været muligt at købe cykler, kassettebåndoptagere og ordbøger dansk/ engelsk og engelsk/dansk. Denne opsparingsordning gør, at deres forbrug i lommepenge ligger på omkring 40 kr. pr. måned, som en student har i Kina.Undervisningen fra august 1979 og frem til februar 1980I slutningen af april måned begyndte vi ved hjælp af prøver i fagene matematik og fysik at fastlægge begyndelsesniveauet for de kinesiske studenter. Efter mange uger med "kun" indlæring af sprog skulle de endelig lave noget, de var gode til, selv om der var mange undskyldninger om, at det var længe siden, de havde beskæftiget sig med disse ting. Prøverne og samtaler med hver enkelt viste, at de på universiteterne i Kina på i år havde lært et pensum i disse fag, der svarer til, hvad man i Danmark har lært i l.g. Direkte prøver viste, at inden for de stofområder, de havde kendskab til, var de fantastisk sikre og hurtige til opgaveløsningerne.Studenternes store glæde ved endelig at skulle arbejde med matematik førte til, at de i den sidste del af skoleåret har fået 15 timers undervisning i såvel matematik som fysik. Denne undervisning har foregået på dansk og engelsk, og dette har sikkert givet fornyet interesse for sprogfagene.Efter dette forarbejde er det opfattelsen, at fagrækken det næste halve år skal væredansk, engelsk, matematik, fysik, kemi og biologi.På grundlag af prøverne og undervisningen er det min opfattelse, at det måske er muligt at nå et niveau inden for fagene matematik, fysik, kemi og biologi, der svarer til studentereksamen på matematisk/fysisk gren. En forudsætning for dette vil dog være en fortsat undervisning i dansk og engelsk, hvor det på trods af store fremskridt, stadig er et stort behov for undervisning i disse sprog, hvis de ikke alene skal kunne bruges i undervisningen på Avedøre Statsskole, men også i de fortsatte studier.



122I nedenstående tabel er der en oversigt over de timetal, jeg skønner er nødvendige, hvis studenterne skal kunne klare de videregående uddannelser fra februar 1980:dansk 5 timerengelsk 4 timermatematik 6 timerfysik 8 timerkemi 1 timebiologi 3 timerialt 27 timerTil disse tal kan der komme ekstraudgifter, hvis man finder det nødvendigt, at de kinesiske studenter skal undervises i skolernes efterårsferie; på grund af de strenge tidskrav i forbindelse med et stort pensum, kan denne mulighed absolut ikke udelukkes. Dette betyder, at der i en eventuel angivelse af pris for undervisningen i det næste halve år må indkalkuleres ca. 42 undervisningstimer ekstra. Endelig vil det være af betydning, hvis lærerne i dansk, engelsk, fysik og matematik får tillagt en 1/2 konferencetime hver, da koordinering og samarbejde stadig er nødvendigt.For undervisningsomfanget i dansk og engelsk er HF-fællesfag lagt som grund, og dette må anses som det mindst mulige omfang, hvis et rimeligt niveau skal opnås inden februar. Ved dette skal forstås, at de sproglige færdigheder kan vedligeholdes og anvendes mange år under studierne.Når biologi er valgt som et undervisningsfag, skyldes dette, at mange af studenterne får brug for et elementært kendskab til faget i deres fortsatte studier, her tænkes på medicin, kemi, zoologi, botanik m.m. Det har vist sig, i mine samtaler med kineserne, at de ikke har meget kendskab til dette fag, og derfor er det nødvendigt, at de får undervisning i et omfang, der svarer til 3. g mat./fys. eller 3. g sproglig gren.Undersøgelserne i kemi viser, at de kinesiske studenter har haft dette fag i et omfang, der svarer til et gymnasialt niveau, men undervisningen i Kina har i overvejende grad været teoretisk. Dette betyder, at studenterne har haft færre øvelser end der kræves af en dansk student. For at nå samme niveau foreslås kemiundervisning i et omfang svarende til 1 ugentlig time, det er dog meningen, at disse samles til 2 timer hver anden uge og bruges til laboratorieøvelser svarende til 10 rapporter. Udover disse øvelser vil der blive undervist i systematisk navngivning.I matematik har studenterne kendskab til stofområder fra pensum til vore 1. gymnasieklasser, samt fra en del af 2.g, idet der er et elementært kendskab til grænseværdi og differentiabilitet. Studenterne har i de sidste uger fået undervisning i matematik og fysik, for primært at undersøge i hvilken grad de kan anvende det indlærte sprog og sekundært for at undersøge, hvordan de tilegner sig stof inden for disse fagområder. Ud fra dette kendskab føler jeg, at der er mulighed for, at studenterne til februar kan nå et niveau i matematik og fysik svarende til en mat. -fys. studentereksamen.Hovedområderne i matematikundervisningen skal være1. Mængdelære, logik og afbildninger2. Kort repetition af reelle funktioner og afledet funktion3. Integralregning, differentialligninger
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4. Sandsynlighedsregning, statistik5. Geometri: Vektorregning i 2 dimensioner, skalært produkt, analytisk plangeometri, vektorregning i 3 dimensioner, vektorprodukt6. Elementært om komplekse tal7. Introduktion til lineære afbildninger og matrixalgebra8. Den kinesiske restklasse-sætning.Det er min opfattelse, at for at nå de store mål på den korte tid, samtidig med at der er sproglige problemer, er det absolut nødvendigt, at de to fags undervisning lægges tæt op ad hinanden, således at matematik støtter fysik. Udover de 6 skematimer pr. uge er det meningen, at der skal afleveres hjemmeopgaver 2 gange pr. uge med fire opgaver i hvert sæt, altså svarende til det dobbelte af hvad natur- og samfundsfaglige elever skal aflevere.Er målene og kravene store i matematik er de ikke mindre i fysik. Pensum i dette fag er sat til:1. Mekanik og bølgelære. (Med henblik på anvendelse i astronomi, atom- og kernefysik.)2. Kinematik. Newtons love. Arbejdssætningen. Konservative kræfter og energisætningen. Impuls. Stød. Kraft-, inerti- og impulsmoment. Bevægelse i homogent kraftfelt.3. Centralfelt (cirkelbevægelse, Coulombs lov, gravitationsloven, Keplers love, potentiel energi. )4. Elastisk kraftfelt, harmonisk oscillator.5. Bølger, superposition, reflektion, diffraktion, refraktion, svævninger, stående bølger, resonans.6. Relativitetsteori. Lorentz-transformationen. Masseenergi- ækvivalens.7. El-lære.8. Atomfysik.9. Kernefysik.Til dette er der afsat 8 skematimer pr. uge, udover dette skal der af studenterne regnes et sæt hjemmeopgaver pr. uge, og i løbet af det halve år skal der udføres 15 praktiske øvelser.På grund af det store timetal og den store arbejdsbyrde i dette fag, er det muligt, at undervisningen deles mellem to lærere.Som det formodentligt fremgår af ovenstående, er dette et stort undervisningsprogram, som efter min bedste opfattelse kun kan gennemføres, hvis arbejdskapaciteten hos de kinesiske studenter kan klare de sproglige studier samtidigt med intense studier i matematik, fysik og biologi. Efter 20 ugers kendskab til de kinesiske studenter er jeg overbevist om deres store evner, flid og energi, men det bør allerede nu understreges, at der er mulighed for, at de ønskede undervisningsmål ikke kan nås inden den 1. februar 1980.Af hensyn til en eventuel revision af undervisningsplanerne vil der ved udgangen af oktober måned blive afholdt prøver i fagene matematik, fysik, dansk og engelsk. På grundlag af disse prøveresultater kan det diskuteres, om de fastsatte mål kan nås. Det er min opfattelse, at prøverne skal udarbejdes af lærerne, men at indhold og sværhedsgrad bør godkendes i direktoratet 



124for gymnasieskolerne og HF, som garanti for, at de krav, man normalt stiller til danske studenter og HF'ere på dette niveau, bliver opfyldt.Om administration og koordinationVed at se tilbage på det sidste halve år må det erkendes, at de tyve kinesiske studenter har beslaglagt en uforholdsmæssig stor del af administrationens kapacitet.Det har været arbejdskrævende at sikre forbindelsen mellem de mange grupper, der er involveret i projektet; her tænkes på studenterne, lærerne, tolkene, familierne, ambassaden og ministeriets kineserudvalg. Det har været administrationen, der har taget initiativer for at løse de mange problemer, der løbende og uventet er dukket op, da den overordnede aftale skulle udmøntes i praksis.Med alle disse grupper inde i billedet og administrationen som edderkoppen i midten har det været vanskeligt at opretholde et højt informations- og serviceniveau overfor alle grupperne, og dette er desværre nok gået mest ud over familierne. Disse har ikke fra starten fået nok information om de særlige kinesiske forhold, og det har været svært at lave et tilstrækkeligt antal "forældremøder", det har ikke altid været muligt at forhindre misforståelser mellem familierne, ambassaden og lærerne.På trods af alle administrative besværligheder, på trods af den manglende information til diverse grupper og på trods af tidspres og vekslende undervisningssteder som lejrskoler og højskoler, mener jeg, at det er lykkedes at skabe en undervisning, der kan sikre, at dette storstilede eksperiment vil lykkes.For mig er der ingen tvivl om, at de kinesiske studenter vil leve op til de ord, formand Mao sagde til de kinesiske studenter i Moskva i 1957:'Verden er jeres, såvel som vores, men til syvende og sidst er den jeres. I unge mennesker, fulde af energi og livskraft, står i livets vår, som solen klokken otte eller ni om morgenen. Vi sætter vor lid til Jer.Verden tilhører Jer.Kinas fremtid tilhører Jer."Ole Thorup
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RAPPORT FRA LÆRERGRUPPEN
Rammerne omkring undervisningenI december 1978 hørte vi første gang om kineserne på Avedøre Statsskole. Der var panik i luften, for det forlød, at de ville ankomme umiddelbart efter nytår. Imidlertid kom de først midt i februar, men vi gik straks i gang med at forberede undervisningen - både internt indenfor skolens rammer og i form af møder med undervisningsministeriet, den kinesiske ambassade, en kinaekspert og en sprogekspert. Ministeriet stillede os overfor et fait accompli. Der var indgået aftale om 20 timers ugentlig undervisning i 20 uger i fagene dansk og engelsk. Hovedvægten skulle lægges på dansk, da kineserne kunne noget engelsk i forvejen, så vi fordelte timerne med 12 til dansk og 8 til engelsk.Vi forsøgte at finde lærere til undervisningen på Avedøre Statsskole. Det skyldtes primært, at vi ønskede en så stor integrering af kineserne som muligt i skolens øvrige liv. Lærerne på Avedøre Statsskole (AS) ville kunne formidle kontakten til danske elever og til lærerfraktionen. Det sidste var ikke mindst vigtigt, da kineserne i efteråret 1979 skal have undervisning i matematik og fysik på AS. Vi ville så kunne bringe vores erfaringer og gode råd videre til de nye lærere. Det lykkedes at skaffe 2 engelsklærere fra skolen, som påtog sig 4 engelsktimer hver, og en dansklærer - også med 4 timer. Dansklæreren til de sidste 8 dansktimer blev hentet udefra. Til gengæld havde hun kinesisk som andet fag, hvad der var en stor fordel. Da lærerne var valgt, gik vi i gang med at forhandle reduktion med direktoratet og GL. Forhandlingsresultatet blev en reduktionspulje på 12 timer, som blev fordelt ligeligt imellem os, og som skulle bruges til planlægning, koordinering og mødeaktivitet omkring de faglige, pædagogiske og sociale problemer, som alle var sikre på ville opstå.Vi kunne så gå i gang med den mere faglige planlægning. Vi havde accepteret ministeriets betingelser (20 timers ugentlig undervisning i 20 uger) i og med, at vi havde påtaget os opgaven, men det var ikke rart at gå i gang med arbejdet med en sikker forvisning om, at det ikke kunne lykkes indenfor de givne rammer. Ambassaden og direktoratet gav os ret i, at opgaven ikke kunne klares på 20 uger, og at det blev yderligere vanskeliggjort af, at de skulle lære 2 sprog på én gang.I dansk skulle vi på 20 uger lære eleverne at forstå, tale, læse og skrive dansk, så de kunne klare undervisningen i de naturvidenskabelige fag på dansk efter sommerferien, og så de i øvrigt kunne klare sig socialt uden yderligere undervisning.Sprogligt vidste vi, at de kunne absolut ingenting. Det var jo altid noget at vide. Vi måtte altså finde et begyndersystem. Valget faldt på "Oh, Danmark bind 1 - 3", et grundkursus i dansk sprog og samfundsforhold for indvandrere, udarbejdet af Dorte Nielsen og Ole Stig Andersen på Dansk Flygtningehjælps Sprogskole 1978. Dette materiale er blevet til på baggrund af 10 års praktiske erfaringer med undervisning af udlændinge, og er således det mest gennemarbejdede der findes herhjemme. I øvrigt er valgmulighederne ikke så store. Antallet af udlændinge i Danmark har altid været så lille, at ingen bevilgende myndigheder har villet investere i udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det der findes er enten oversat fra svensk eller er små 
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teksthæfter med tilhørende øvelser uden en overordnet systematik og metode, som kan bruges til et længerevarende undervisningsforløb."Oh, Danmark" er et system, som er bygget op omkring emner, der er relevante for udlændinge, som skal leve sig ind i en dansk hverdag, og som koncentrerer sig om talesprogsstrukturer. Her til hører overhead-plancher og bånd. Efterhånden som strukturerne indlæres, bliver tekststykkerne længere og længere. Der er også indbygget teoretisk grammatik med øvelser, som følger progressionen i det øvrige materiale.I engelsk var vanskelighederne store. Her stod vi overfor at skulle planlægge udfra en række ukendte faktorer, herunder især manglende oplysninger om elevforudsætninger. Ydermere var opgaven som sådan ny for os, idet der jo her ikke var tale om engelsk-undervisning på gymnasialt niveau, men såvidt vi kunne få oplyst, næsten så godt som på begynderniveau, og det uden fælles kommunikationsmiddel.I begyndelsen af januar 1979 afholdt lærergruppen et møde med direktoratet, hvor relevant undervisningsmateriale blev diskuteret. Forskellige muligheder for engelsk materiale blev drøftet, forskellige navne - især L.G. Alexander - blev nævnt, forskellige sagkyndige (Danida, Danmarks Radio, Grønlands Seminarium, Folkeskolens Forsøgsråd) skulle rådspørges. Et besøg i Folkeuniversitetets Boghandel gjorde snart vores overvejelser mere konkrete. Hertil bidrog ligeledes et møde med en dansker, der har undervist i engelsk i Kina, og med en lingvist, der underviser på Flygtningehjælpens Sprogskole i København (bl. a. vietnamesere), og hvis råd og vejledning især med hensyn til fonetik og intonation har været os til stor nytte.Vores daværende viden om eleverne begrænsede sig til følgende:De havde måske nok alle haft nogen engelsk-undervisning i Kina, måske helt op til fire år, men under alle omstændigheder en undervisning, der efter vores begreber må karakteriseres som gammeldags, bestående hovedsagelig af gentagelser, gloseindlæring og oversættelse.Deres alder: ca. 18 år, men nok mere umodne end danske 18-årige.Viden om vesten: de havde været samlet (fra alle egne af Kina) i Peking ca. en måned for at blive forberedt på udsendelsen.Viden om egen fremtid: næsten ingen.Ud fra den grundholdning, at vores opgave var at sætte eleverne i stand til at lytte, forstå, tale, læse og skrive engelsk, måtte vi i de mange begynder- engelsk-systemer vi så på, finde et, som lagde op til en direkte og (forholdsvis) umiddelbar anvendelse af sproget som kommunikationsmiddel, som rummede audio-visuelle muligheder, og som - ikke mindst - indeholdt en temmelig stejl progression, taget i betragtning, at vi i løbet af 20 ugers undervisning skulle give dem ballast til at færdes ubesværet videre i det højere uddannelsessystem.De åbne spørgsmål var mange, hvorledes skulle vi ramme et passende niveau? Hvorledes undgå et kraftigt kultursammenstød og -chok i forbindelse med deres ankomst, indkvartering i danske familier og introduktion til det pædagogiske klima på en nyere dansk gymnasieskole? Og endelig, hvorledes sikre i engelskundervisningen, at deres videre mål, de videregående studier, blev tilgodeset?



127Vi landede på systemet Active Context English, fordi det,1. lever op til den direkte metodes krav2. er fuldt udbygget m.h.t. audio-visuelt materiale3. er temmelig fast struktureret m.h.t. grammatisk og syntatisk indlæring4. tilbyder supplerende "readers", herunder "Technical Readers"5. rummer en temmelig stejl progression6. henvender sig til unge og/eller voksne uden at være alt for pjanket eller meningsløs på tekstindholdssiden.Andre systemer blev forkastet p.g. a. mangler i forhold til eet eller flere af ovennævnte punkter.Bestilling afgik, og bøgerne ankom, men vi havde gjort regning uden de engelske postarbejderes strejke i vinter, hvilket tvang os til - indtil påske - selv at indtale tekster og spørgsmål på bånd til sproglaboratoriebrug. Videre overvejede vi kraftigt selv at fremstille øvelsesmateriale beregnet på disse elevers særlige vanskeligheder, men måtte renoncere p.g. a. arbejdspres og manglende tid.De specielt sproglige vanskeligheder vil vi i næste afsnit behandle samlet for dansk og engelsk, fordi der er mange lighedspunkter.Grammatiske og fonetiske problemerEn række af de problemer, vi er stødt på i undervisningen, skyldes de meget store forskelle, der er mellem det kinesiske sprog og engelsk og dansk. Forskellene er dels af grammatisk og dels af fonetisk art.Grammatiske forskelleDet kinesiske skriftsprog er et tegnsprog, hvor hvert ord skrives som et - undertiden to eller flere - tegn, og hvert tegn har sin bestemte betydning. Tegnene og dermed ordene bøjes ikke. På det punkt adskiller kinesisk sig væsentligt fra dansk og engelsk, hvor en række ordklasser bøjes (substantiver, pronominer, verber, numeralier og - på dansk - adjektiver). Det betyder, at der til et ord på kinesisk kan svare flere ord på dansk eller engelsk.De forskelle mellem sprogene, der får betydning, når kinesere skal lære dansk eller engelsk, skal i grove træk nævnes her, samt hvilke problemer det giver i sprogundervisningen.Substantiver:Både på engelsk og dansk bøjes substantiverne i singularis/pluralis, kasus, bestemt/ubestemt, og desuden er der to køn på dansk. Til alle disse forskellige former svarer der kun een form på kinesisk, idet der ikke er flere køn; og tal, kasus og bestemthed evt. fremgår af sammenhængen.ex: (tiån) betyder: en dag, dagen, dage, dagenea day, the day, days, the days(rén) betyder: en mand, manden, mænd, mændene a man, the man, men, the men
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For de kinesiske elever er det således nyt, at der er en bestemt eller ubestemt artikel knyttet til substantivet, og at der skal en endelse på i pluralis, og de udelader da også tit artikler eller bøjningsendelser eller tilføjer dem, hvor de ikke skal være. Det gør det ikke lettere, at artiklen er svær at høre, fordi den står tryksvagt.ex: "det er en mand" gengiver kineserne som "det er mand", eller "drengen gav pigen en bold" som "dreng gav pige bold".Substantivernes køn på dansk volder dem store kvaler, og det er nærmest et tilfælde, hvis de rammer rigtigt og f.eks. siger et bord og ikke en bord. Da der ikke er nogen regler, som kan hjælpe dem, er de nødt til at lære de enkelte substantivers køn udenad.Adjektiver:Adjektiverne bøjes på dansk i køn, tal og bestemthed, ex: til stor, stort, store svarer: (da) .Det fører til bøjninger som: et stor hus, en røde dør, eller til fejl ibegge ord: anden hjørnet, en gamle damen.Pronominer:Pronominer bøjes ikke på kinesisk, ex: jeg, mig hedderhan, ham, hun, hende, den, det he, him, she, her, it udtales ens: taVerber:På dansk og engelsk bøjes verber i tid, og i person på engelsk, mens man på kinesisk enten angiver tid med et adverbielt led eller med en partikel (et selvstændigt tegn).ex: atvære, er, var, har været e X. , , ,, hedder (shi)to be, am, are, is, were, was, have/has been 'at gå, går, gik, har gået ■ vto walk, walk, walks, walked, have/has walked S er (zou)Kineserne har sværest ved at lære datidsformen og vælger i de fleste tilfælde nutidsformen. De glemmer verbalendelsen.Til dansk og engelsk verbum + retningsadverbium svarer på kinesisk et retningsangivende verbum.ex: gå op hedder |- (shång)gå ned hedder Is- (xia)gå ud hedder 1 (chu)gå ind hedder 1Æ_j (jin)Problemet er her at huske at få adverbiet med især på dansk.



129Præpositioner:Præpositioner på kinesisk er egentlig verber, og kun hvis der følger et andet verbum efter fungerer det første verbum alene som en præposition.ex: Æ.'J (dåo) (gei) (cong)
betyder dels: til og dels: ankomme tilbetyder dels: til og dels: givebetyder dels: fra og dels: følgePræpositioner på dansk/engelsk er en selvstændig ordklasse uden verbal karakter, der skal derfor både et verbum og en præposition til i sætninger med præpositionsforbindelser. Når kineserne skal konstruere sætninger med præpositioner og evt. også retningsadverbium udelader de ofte præpositionen eller retnings adverbiet.ex: han går op til l.sal, bliver til: han går l.saljeg går i skole i Avedøre, bliver til: jeg går skole Avedøre.Sammenfattende kan man om de grammatiske problemer, der er knyttet til ordklasserne, sige, at de største problemer indtil nu har været at huske artiklerne og på dansk substantivernes køn, og bestemthedsbøjning, at huske præpositioner og retnings adverbier, at huske verbalendelser og at bøje adjektiverne rigtigt.Sætningsstruktur:De syntaktiske forskelle fører ofte til forkert ordstilling på dansk og engelsk.På kinesisk står nægtelsen mellem subjekt og verbum, mens den på engelsk og dansk (i hovedsætninger) står efter subjekt og verbum. Deraf opstår forkerte sætningskonstruktioner som denne:ex: jeg ikke kommerAt der på dansk er forskel på strukturen i hovedsætninger og bisætninger (bisætning: subjekt - nægtelse - verbum), gør ikke problemerne mindre for kineserne, der ofte blander hoved- og bisætningsstrukturen sammen.Tilmed får man omvendt ordstilling i hovedsætningen (verbum - subjekt - nægtelse), når sætningen indledes med et adverbielt led. Det fører til forkert ordstilling af denne art:ex: i morgen jeg kommernu jeg gerne vil spørge dig.Fonetiske forskelleDe kinesiske lyde og lydkombinationer adskiller sig fra engelsk og dansk dels ved, at en række af lydene - ca. halvdelen af konsonanterne - ikke findes på engelsk og dansk, og omvendt har vi nogle lyde, der ikke findes i det kinesiske sprog, og dels ved at der er meget få lydkombinationer i modsætning til dansk og engelsk.Vokaler:Der er færre vokaler på kinesisk end på engelsk og dansk, og kineserne har derfor svært ved at skelne vores vokaler fra hinanden og udtale dem rigtigt.
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Dansk:Da vokaler som e, ø (som i sø), æ ikke findes på kinesisk, udtaler de dem i stedet som vokaler de kender, e bliver i de fleste tilfælde til j:ex: enmere elev udtales med i-i- iog hvis ordet skrives med i er det helt sikkert, at udtalen bliver_i, selvomden skulle være e:ex: ikke udtales med _i kvinde - - _i> endda langt iligger - - i, endda langt iDe kan f. eks. ikke skelne mellem ti og te og udtaler begge med_i, hvorved det de siger bliver uforståeligt for danskere.Af andre vokaler kan nævnes,ex: ø bliver til y eller til å eller til ö æ bliver til a o bliver til å

(sø udtales med y),(bøger - - å + j: bajer)(som i dør) (brødre udtales med ö + j: bröjer)(lærer udtales med a)(kone udtales med å)Engelsk:ex: Penny udtales med ibox udtales med u (som books) books udtales med å (som box) work udtales med å (som walk) walk udtales med (som work)Diftongerne på engelsk giver problemer, da de blander dem sammen, ex: hair, hear, hireKonsonanter:De konsonanter, der volder kineserne størst problemer, er h og r og på engelsk s i konsonantforbindelser.h udtales af kineserne som ch på tysk (ich, nacht): meget aspireret.Når de skal sige han lyder det som hran, eller his som hris.r er stemt men ikke rullet:De kan ikke udtale det engelske r, der bliver til J eller ingenting: very udtales som veli eller vei. Ligeledes kan de ikke udtale det danske r, og ofte udelader de r: Roskilde bliver til oskilde, rådhus bliver til odhus.På kinesisk findes der ikke konsonantsammensætninger.Det giver på dansk problemer i sammensætninger som:1. spr-, str-, skr-,Kineserne har svært ved at høre -r- og at udtale -r- ex: skrive bliver til skive.



1312. br-, dr-, gr-, ex: de har f. eks. svært ved at sige -r- i dreng.3. bl-, fl-, ex: flaske udtales som falaske med en ekstra vokal som støttevokal.blomst - - belomest med to støttevokaler.Engelsk, ex: apple udtales som apebe stamps udtales som stampesKombinationerne s+j, s+y, t+y findes ikke på kinesisk, i stedet findes noget der minder om sj+i, sj+y, tj+y, og kineserne siger derfor ex: sjyw i stedet for syv tjyw i stedet for tyve.Kinesiske ord ender enten på en vokal eller på -n eller -ng, mens dansk og engelsk har en lang række konsonanter og konsonantforbindelser, der kan stå i udlyd. Kineserne har svært ved at sige konsonanterne i udlyd og tilføjer ofte en støttevokal - f. eks. edansk ex: øl bliver til øleblomst bliver til belomestgul bliver til guleEngelsk ex: it isn't bliver til it itzentKate bliver til Katiclub bliver til clubeDen kraftige nasalering er et af de kinesiske træk, der slår mest igen-nem i kinesernes dansk og engelsk.Dansk ex: dreng bliver til daingmand bliver til main eller maingden bliver til dæing.Tryk og intonationKinesisk er et enstavelsessprog, hvor hvert tegn udtales med een stavelse. Efter hver stavelse er der et lille stop i udtalen. Denne opdeling overfører de til dansk og engelsk, og det giver en helt forkert intonation, idet der på dansk og engelsk er en glidende overgang fra ord til ord. Her lyder det nærmest som en maskingeværsalve. Hvis tryk og intonation er forkert, bliver sætningen let uforståelig.Når man skal vurdere, om kinesernes dansk og engelsk er forståeligt for andre end deres lærere, må man konstatere, at forkert tryk og intonation, kraftig nasalering og mange i'er bevirker, at man skal anstrenge sig meget for at forstå dem.Niveauforskelle i engelskUdover de grammatiske og fonetiske problemer stødte vi i engelsk på problemet niveauforskelle. Da kineserne ankom, viste det sig, at der var overordentlig stor forskel på deres engelskkundskaber. Nogle få af dem var i stand



132til at føre en fri samtale på et forståeligt og forholdsvis grammatisk korrekt engelsk, det kneb derimod med det fonetiske. En stor del af dem havde et stort passivt ordforråd og var i stand til umiddelbart at forstå, læse og skrive tekstbogens øvelser, men havde svært ved at kommunikere såvel om teksten som i friere sammenhæng på forståelig måde. En lille gruppe havde et meget elementært kendskab til engelsk, de kunne forstå det skrevne sprog men var ikke i stand til selv at danne strukturer, og endelig var der et par stykker, der var helt uden forkundskaber.Medvirkende årsager til disse forskelle var følgende:Hovedparten af eleverne havde lært engelsk i 4 år i Kina, men de helt forudsætningsløse havde lært russisk i skolen i stedet for engelsk. Alle havde fået en måneds "brush-up" kursus i Peking før de ankom, og for et par stykkers vedkommende var det således første gang de beskæftigede sig med engelsk.De store forskelle blandt de øvrige kan skyldes, at 4 års engelskundervisning i Kina kan være overordentlig forskellig, alt efter hvor i landet man befinder sig. Vi har ikke lavet en direkte undersøgelse af hvor megen undervisning de har modtaget, men det er sandsynligt, at undervisningen kan have været afbrudt i lange perioder, hvor de har været beskæftiget med manuelt arbejde. Udover dette kan lærerkræfter, materialer og metoder have varieret meget.De store niveauforskelle medførte nogle pædagogiske problemer, der blev forstærket af, at eleverne ikke kunne arbejde sammen. Vores mål var fra starten at udjævne niveauforskellene, forstået på den måde at undervisningen blev tilrettelagt efter de svageste. Med det formål delte vi tidligt eleverne op i fem grupper af fire personer, grupperne var sammensat sådan, at der var nogle dygtige og nogle svage elever i hver gruppe, således at de der var længst fremme kunne hjælpe og støtte de andre.Undervisningen var tilrettelagt på den måde, at vi gennemgik tekststykkerne i fællesskab, og dereftei- skulle eleverne i grupperne indarbejde de nye strukturer v.h.a. forskellige strukturøvelser. Men de kunne/ville/forstod ikke at hjælpe hinanden og bruge gruppen. De dygtige havde ikke tålmodighed til at hjælpe de svage, de sad med ryggen til og klagede over, at det gik for langsomt, og de gav sig til at læse videre i tekstbogen i stedet for at koncentrere sig om dagens tekst, og hjælpe deres kammerater. Resultatet af dette var, at indlæringen ikke blev effektiv for nogen af eleverne, ved efterbehandling viste det sig ofte, at de nye strukturer ikke var blevet internaliseret.I klasseundervisningen medførte niveauforskellene en udtalt dominans fra de dygtige og en manglende koncentration. Når der blev stillet et spørgsmål, råbte de dygtige svaret i munden på hinanden, før de svagere fik tid til at tænke sig om, og når vi førte en samtale med de svageste, kunne vi være sikre på, at de andre ikke hørte efter.Udover forsøget på at få eleverne til at samarbejde, og få dem til at forstå, at man også lærer noget ved at hjælpe og lytte til hinanden, søgte vi at afhjælpe niveauforskellene på følgende vis:1. Ekstraundervisning: De fem svageste elever fik i en længere periodefem timers ekstra engelskundervisning om ugen, ekstraundervisningen bestod hovedsagelig i repetition af tekstbogen.



1332. Sproglaboratorieøvelser: Ved at indøve en del af de nye strukturer i sproglaboratoriet i stedet for i grupperne fik vi mulighed for at koncentrere os om de svage, samtidig med at de øvrige var effektivt beskæftiget. Men vores konklusion på problemet er, at den eneste virkelige effektive løsning ville have været en lærer til fem elever.En del af forklaringen på, at arbejdet i grupperne gik så dårligt, skal sikkert søges i forskellen mellem dansk og kinesisk pædagogik (se afsnittet forklaringer og vurderinger).ForløbsbeskrivelseVi har i dette afsnit valgt at beskrive undervisningen, sådan som vi har oplevet forløbet - fagligt, pædagogisk og socialt. Vi mener, forløbet bedst kan beskrives i fire faser.l.fase (l.uge)Vi var alle meget nervøse for den første dag. Hvad var kineserne for nogle mennesker. Hvilke holdninger og forestillinger om undervisningen mødte de op med. Hvordan ville de reagere på os som lærere og på vores undervisningsmetoder. Ville de være stive og overhøflige, eller varme og hjertelige eller ingen af delene. Det er kun nogle få af de spørgsmål, der svirrede i vores hoveder, da vi første gang trådte ind i klassen.Vi havde en tolk til at hjælpe os med introduktionen, der dels var en gennemgang af skema, fag- og lærerfordeling, dels var en redegørelse for vores undervisningsmetoder og -materiale i de to fag. Dette varede en time og så gik vi ellers i gang.I løbet af denne første uge lærte eleverne i dansk at kommunikere omkring følgende strukturer:1. hvad hedder + personlige pronominer2. hvad er det - der er + en række adjektiver og substantiver.Desuden lærte de tallene fra 1 - 12 og klokken. Eleverne følte, at de lærte meget, og at de kunne bruge det de lærte. De kunne spørge hinanden om, hvad de hed (det vidste de nemlig ikke på det tidspunkt). De kunne stille spørgsmålet "hvad er det?" til alle i deres omgivelser ligesom små børn, der skal tilegne sig et sprog og en begrebsverden. Med deres talviden begyndte de så småt at handle i skolens kantine, og klokken hjalp dem til at forstå det danske skoleskemas guddommelighed. Man møder kl. 8, en lektion er 45 min. , en pause 10 min. , frokostpause 30 min. , osv.Eleverne var enormt motiverede. De spurgte, og de snakkede, og de gentog, og de var-henrykte, når kommunikationen lykkedes. Læreren var helt klart den person, der havde nøglen til det ukendte land, og eleverne hang ved os, de kunne ikke lære nok. Vi følte os som nogle dovne slyngler, hvis vi gik ned i kantinen for at hente kaffe i en pause, og vi kunne næsten ikke komme fra dem, når vi skulle videre til vores øvrige undervisning. På dette tidspunkt havde vi allerede registreret nogle alvorlige udtaleproblemer og nogle grammatiske problemer, men alt i alt var vi overlykkelige. Så topmotiverede elever havde vi aldrig haft, og så betydningsfulde havde vi sjældent følt os.
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For engelskundervisningens vedkommende var situationen en noget anden. Eleverne kunne her næsten alle noget i forvejen, alligevel valgte vi at starte med begynderbogen for at pejle os ind på et fælles niveau og finde en passende progression (se foregående afsnit).2. fase ( 2 . - 3.uge)Denne umættelige lærelyst fortsatte i hele denne periode, kombineret med en utrolig stor arbejdsindsats fra elevernes side. Vi begyndte at få så meget overblik over situationen, at vi kunne registrere kinesernes måde at arbejde på. Iveren slår igennem på den måde, at de ikke kan vente med at sige noget, til det bliver deres tur, men svarer i munden på hinanden. Så snart læreren åbner munden og siger noget, kommer det tilbage i form af et fuldtonende 20-mandskor. Vi må til at forklare kineserne (på kinesisk), at i Danmark taler man ikke i kor, men en ad gangen, og at vi synes, det er mest hensigtsmæssigt for at alle kan blive hørt. De nikker smilende og forstående, når vi siger det, men praksis viser, at de ikke accepterer vores forklaringer. De bliver ved med at reproducere rent mekanisk. Vi finder ud af, at de ved sprogtilegnelse forstår oplæsning og gloseindlæring.Med hensyn til glo se indlæring er der ingen grænser for deres ihærdighed. Udstyret med en kinesisk - engelsk ordbog og en lille kinesisk lommebog til at skrive ord op i, begynder deres udforskning af de to sprog. Ord skrives ned i den rækkefølge, man støder på dem, dvs. badekar, stoplys, kaffe osv. efter hinanden og aldeles uden systematik. Snart kan de også klare synonymer, og vi skal så besvare spørgsmål om forskellen mellem slot, palads og palæ! Denne stærkt leksikalske sprogorientering gør, at kineserne konstant kræver sådanne irrelevante forklaringer, og de bliver meget skuffede, når vi ikke kan eller vil give dem "svaret".Vi forsøger derimod at bibringe dem en forståelse af, at sprogindlæring også omfatter fonetik, grammatik og syntaks. Specielt da forskellene mellem kinesisk og dansk/engelsk er så uhyre store indenfor disse områder (se afsnittet om grammatiske og fonetiske problemer), er det nødvendigt meget langt at fastholde korrekthedskravet. Deres udtale er dårlig, og sammenholdt med at de ikke forstår strukturerne i det de skal sige, er det ikke så underligt. Men vi insisterer på, at de skal kunne og kunne bruge, det de har lært, inden vi går videre. Det er her konflikterne opstår - kineserne opfatter det som vigtigere at komme videre med at kunne læse og tilegne sig gloser, end at kunne bruge det de lærer som et redskab til at kommunikere med hinanden og andre med.At det talte sprog prioriteres lavt, kommer måske tydeligst til udtryk, da vi i denne periode introducerer gruppearbejde. Vi laver 5 grupper af 4 personer. Formålet er naturligvis at give den enkelte mest mulig taletid, og at få checket forståelsen af det indlærte gennem spørgsmål - svar situationer blandt eleverne.Men eleverne opfatter først og fremmest denne undervisningsform som spild af tid. De kan ikke indse nytten af at kunne kommunikere med andre end læreren, og de er uimodtagelige for det banale regnestykke der siger, at 1 lærer og 20 elever i 45 minutter giver 2 minutters taletid til hver i en klasseundervisningssituation - forudsat at læreren ingenting siger - hvorimod gruppearbejdet giver meget mere. Mens læreren øver med en gruppe, sidder de re



135sterende 4 grupper tavst og venter på, at læreren skal komme hen til dem, og det tager sin tid, for den gruppe man først er gået hen til, holder både fysisk og psykisk fast ved en, indtil man slider sig løs.Det var selvsagt en yderst frustrerende situation for begge parter, og der måtte gøres noget. Vi valgte sproglaboratoriet (SL) som løsningen. Vi bekender os alle som tilhængere af SL til begynderundervisning i sprog, men i vores situation var det ikke ukompliceret at komme i gang. På dansk findes der ikke programmerede undervisningsprogrammer, dvs. at man som lærer er nødt til selv at lave programmerne, og det er meget tidskrævende. Vi har først og fremmest koncentreret os om imitationsøvelser og fonetiske øvelser. Der findes programmeret engelskmateriale, men vores bånd var flere måneder undervejs fra England, så lærerne måtte også her lave programmerne selv. Pædagogisk set var dette arbejde umagen værd, da flere af SL's fordele harmonerer med kinesernes forestillinger om undervisning. Vi mener, der er følgende fordele:1. eleverne opfatter SL som noget positivt og effektivt2. giver den enkelte mulighed for at kommunikere med læreren3. erstatter flere gruppearbejdsfunktioner4. giver den enkelte maksimal taletid 5. skærper bevidstheden om korrekthed 6. læreren overleverVi mærker nu for alvor problemerne med at lære to sprog på en gang. For kineserne kan det ofte være svært at skelne dansk og engelsk fra hinanden, og gang på gang får vi engelske gloser for danske og omvendt. I dansktimerne bliver f.eks. vindue til window og dag til day. I engelsktimerne kan en sætning hedde: he is wearing a blå sweater, og når læreren spørger: havn't you got a notebook? lyder svaret: nej, det er en mappe. Tilmed er der indgået en aftale om, at de skal tale engelsk indbyrdes, og det fører især i dansktimerne til en sand forvirring. De kræver, at alt samtidig oversættes til engelsk, og når vi nægter det og søger at holde fast på det danske, går der en hurtig hvisken gennem klassen, hvor de dygtigste oversætter til engelsk for resten. Resultatet bliver, at de hæmmer deres egen indlæring af dansk og engelsk.Denne fase lærer os meget om lærerrollens mangetydighed. Det er helt tydeligt, at kineserne har nogle forventninger til os, som er kulturelt betingede, og som vi derfor har svært ved at forholde os til. De klynger sig individuelt til lærerens person. I pauserne vil alle have individuel hjælp, og de kan ikke forstå, at de ikke kan træffe os udenfor timerne for at få faglig hjælp. De følger efter os til toget på vej hjem, og kører gerne 5 stationer for langt for at få forklaret nogle gloser. Vi gætter på, at man i Kina har en mere tutor-præget lærerordning, men må forklare dem, at en dansk gymnasielærers fortravlede hverdag ikke giver mulighed for al den støtte, de ønsker. Desværre, for hvis vi kunne have stået til rådighed efter deres behov, ville mange frustrationer være undgået på dette tidspunkt. Den utrolige motivation, eleverne lægger for dagen såvel i timerne som udenfor, overstiger enhver lærers vildeste drømme, men da der kun er en lærer til 20 af den slags elever, bliver det nødvendigt med en langt stærkere styring end vi bryder os om. Vi må optræde meget autoritært, insistere på, at de 19 tier stille, mens en bliver hørt, og det viser sig at være en næsten umulig opgave. Vi må afvise mange ivrige, spontane spørgsmål for at sikre den røde tråd i indlæringen.



1363 .fase (4. - 10.uge)Den følgende fase i forløbet er lang, nok mest fordi udsvingene fra uge til uge bliver mindre og mindre, eleverne er faldet nogenlunde til og har til en vis grad akklimatiseret sig, de lærer hinanden at kende, og lærere og elever hinanden at kende indbyrdes.Fasen er karakteriseret ved fortsat indlæring, og ved større og mere synlige problemer af disciplinær og social art.Koncentrationen om det faglige er alvorligt dalende. Eleverne ønsker/ kræver mere end vi kan give og vil have det hele på een gang. Vi kæmper og prøver at holde på deres koncentration, på at styrke dem og ruste dem med lidt tålmodighed. De læser aviser i timerne hver gang, der er kommet ny sending af "Folkets Dagblad". Nogle glemmer bøgerne, nogle har glemt at forberede sig på øvelserne. Der snakkes i krogene, der leges med de båndoptagere, den kinesiske stat har givet dem til støtte for indlæringe. Dette opfattes så bogstaveligt, at læreren midt i en time simpelthen får stukket mikrofoner op i ansigtet, eller undervisningen afbrydes med en bøn om at skaffe en forlængerledning, fordi hvert dyrebart ord skal foreviges og aflyttes i det uendelige efter skoletid i de små hjem.Vi oplever engang imellem os selv som de værste af vores egne folkeskolelærere for 25 år siden. Vi slår med pegepinden i bordet for at få ro, vi råber om kap med eleverne, og vi må trække ledningen til båndoptageren ud af stikket for at forhindre dem i at spille undervisningsbånd, mens der foregår noget ved tavlen, og vi må nærmest med magt fjerne deres egne båndoptagere fra klassen. I denne periode er vi totalt udmattede efter højst 2 timers forløb.De sproglige øvelser går mindre godt. Der mangler koncentration omkring, vilje til, eller forståelse for deres værdi. Det eneste der kan samle rigtigt, er at dreje samtalen over på Kina og drage sammenligninger, eller at give realkommentarer og information om priser og samfundsmæssige forhold i Vesten.Samtidig har kineserne opdaget de danske folkebiblioteker, hvorfra de henter alt lige fra elendige "Brush up your English" kurser (med tilhørende unaturlige bånd) til alskens båndbøger og børnebøger på dansk. At der så kan smutte en enkelt svensk ind imellem, behøver man vel ikke tage så tungt.Men der arbejdes, og der gøres fremskridt. Især i sproglaboratoriet aktiveres hver og een og alle er med. Dog synes fremskridtene, nok uendeligt små i forhold til de mål, der forventes nået på så kort tid. Hertil må føjes, at der i engelsk er tale om gigantiske fremskridt for de flestes vedkommende, idet vores metode forvandler en godt gemt passiv viden til aktiv sprogbeherskelse.Da eleverne skal lære at skrive dansk og engelsk inden 1. juli, må vi nu i gang med det skriftlige, hvor urimeligt det end forekommer os. I engelsk lader det sig dog ret hurtigt gøre at gennemføre simple indsætningsøvelser og diktater. I dansk er det derimod noget af en tortur for eleverne at skulle skrive. Sproget er stadig meget fremmed for dem (de har kun været her li måned). Man kan ikke blot skrive dansk, som man udtaler det. Det problem havde vi været os bevidst fra starten, hvor vi indøvede ordene og udtalen, inden eleverne så ordene på tryk. Vi ville undgå, at de udtalte ordene, som de skrives (f. eks. det ville blive udtalt d+e+t og ikke d+e). Nu har vi det modsatte 



137problem i forbindelse med det skriftlige: de skriver dansk, som de udtaler det - dvs. fonetisk. Vi begynder med nogle meget simple sætninger med kendte gloser og kendte strukturer og højst 3-4 sætninger af denne type: hvor meget koster den læsebog. Og alligevel er det en pine uden lige. Det tager mindst et kvarter at skrive sådan en diktat, og de er helt udmattede, opkogte og opgivende bagefter. Tilmed er diktaterne så fulde af fejl, at vi føler det som vanvid at lære dem at skrive dansk på dette tidspunkt. Resultatet er for dårligt i forhold til indsatsen, og nederlagene er for store. Fejlene er dels fejl som i det mundtlige (se det grammatiske afsnit) og dels stavefejl, der skyldes den fonetiske skrivemåde.ex: væggen skrives vægntegning skrives tænen.De sociale problemer træder tydeligere frem og gør sig gældende i klassesituationen, hvor især gruppearbejdet volder problemer. Det bliver klart, at nogle dyrker socialt samvær også udenfor skoletiden, andre gør det ikke og bliver svagere derved, nogle snakker enormt godt og meget sammen, andre vender konsekvent ryggen til hinanden, også i gruppearbejder. Der er store forskelle iblandt dem, fagligt såvel som geografisk, måske er der ligefrem klasseforskelle (der er kun 1 arbejderbarn i gruppen). Hvem danner gruppe eller klike med hvem og hvorfor? Vi ved det ikke, kan blot konstatere problemerne og ydermere blive klar over, at der findes een eller flere ledere i klassen, og at den ældste af dem bestemt ikke har det godt, fordi han har svært ved det danske og åbenbart synes, han skal være bedst. Der er en drengeleder og en pigeleder, hvem har valgt eller udpeget dem, hvad er deres rolle(r)? Igen ved vi det ikke og tolkene kan ikke hjælpe os, da de på dette tidspunkt er ude af billedet. Vi kan kun konstatere, at det ikke gør arbejdsklimaet bedre, hverken for dem eller os. Omkring påske er der tre, der stiller deres mandat til rådighed og erklærer sig villige til at rejse hjem: de mener ikke, de kan klare opgaven.Foreholder man dem problemerne og prøver (igen) at forklare dem, hvorfor det er vigtigt, at de hjælper hinanden i grupperne, har det kun en kort og begrænset effekt. Deres intellektuelle accept af vores fremgangsmåde og vores argumenter er klar nok. Men de praktiserer ikke gruppearbejdets idé, og ingen har nogensinde virkelig udøvet den indflydelse eller medbestemmelse, som vi (selvfølgelig) har lagt op til. Ethvert forslag fra os accepteres. Men det er vanskeligt at realisere intentionerne.4 .fase (11. - 16. uge)I den 11. uge registrerer vi alle en forandring: der er ro i klassen, de hører på hinanden, og hvis der er tegn på uro, tysser de straks på hinanden, arbejdet i grupperne går bedre. Det viser sig, at de har holdt klassemøde og er blevet enige om at disciplinere sig selv. Den opgivende holdning er ikke længere så fremherskende, det er som om de begynder at få en smule selvtillid, de er ved at indse, at de faktisk har lært noget, og at de kan bruge det til noget, f. eks. kan de nu i dansk i forlængelse af en lektion om boliger skrive en lille historie om byer og boliger i Kina. Det går bedre. Der er færre fejl og ingen følelse af nederlag. Tilmed bliver det nu mere meningsfuldt at formulere sig skriftligt. De kan nu så meget dansk, at de er i stand til at skrive mindre historier i fællesskab.



138Vi følger dette op med flere gruppeopgaver. Denne måde at arbejde på har desuden det formål at få eleverne til at arbejde bedre sammen og indse fordelene ved gruppearbejdet (se nedenfor om gruppearbejdet i denne fase). Resultatet er rimeligt, og eleverne er engagerede og morer sig under gruppearbejdet. Det eneste minus er, at den form tager lang tid. De sidste uger har vi ladet dem skrive et par korte stile hjemme, f.eks. har de i engelsk efter et besøg på Rigshospitalet skrevet en lille stil om det. Stilene er absolut ikke fejlfrie, men elevernes iver efter at skrive er stor, og de "korte" stile kan hos enkelte snige sig op på 2 - 3 sider. Ligeledes viser en del stor fantasi og variation i udtrykket. De har helt tydeligt behov for at kunne formulere sig på et højere niveau, end det indtil nu har været sprogligt muligt for dem.Vi har også taget nogle initiativer for at forbedre det sociale miljø i klassen. Vi har ændret gruppesammensætningerne, således at grupperne nu er sammensat efter sociale i stedet for faglige principper. Vi har forsøgt en ny form for gruppeopgaver, der går ud på, at opgaven kun kan læses i fællesskab. Vi har forsøgt at forbedre kontakten med de danske elever ved følgende eksperiment: sidste skoledag inviterede 2a kineserne til morgenmad i deres klasse. Det blev en stor succes, der blev virkelig kommunikeret og udvekslet erfaringer. Kineserne følte, at de nu var i stand til at snakke med andre danskere end deres familier og lærere. Efter ferien vil vi arbejde videre med at forbedre kontakten til de danske elever.Desuden er kineserne i denne uge (uge 22) startet på et introduktionskursus i fysik og matematik, hvor der især arbejdes på at indlære den nødvendige terminologi, og få ryddet de værste sproglige barrierer af vejen. De får her tilfredsstillet nogle intellektuelle behov og bliver stillet overfor andre udfordringer end i sprogundervisningen, hvilket bevirker, at de får et mere afslappet forhold til denne.Vi befinder os midt i denne fase og kan derfor ikke sige noget afsluttende, men vi vil godt forsøge at præcisere, hvad de kan på nuværende tidspunkt i de to fag:DANSKForstå: De kan forstå danskere, når de taler tydeligt og i forholdsvis korte sætninger.Tale: De kan gøre sig forståelige overfor danskere med et vist besvær.Besværet er betydeligt mindre i skole- og familiemiljøet. Som eksempel kan nævnes, at de er i stand til at kommunikere i begrænset omfang i en telefon.Læse: De kan læse korte tekststykker med et lille ordforråd og en simpelsyntaks.Skrive: De kan skrive korte frie opgaver, der er forståelige på trods af forskellige sprogfejl.ENGELSKForstå: De er i stand til at forstå engelskbogens lydbånd, som rummer situationer og dialoger indtalt af englændere i naturligt taletempo, uden at støtte sig til den trykte tekst.



139Tale: De kan kommunikere med hjemmene, skolen og hinanden uden større besvær, dvs. bedre end på dansk for de allerflestes vedkommende.Læse: De kan læse længere tekster, f. eks. en Easy Reader A med et ordforråd på 650 ord.Skrive: De kan skrive korte frie opgaver med lidt færre sprogfejl end pådansk.Forklaringer og vurderingerDet er ikke så svært at finde forklaringerne på den meget fine start på undervisningen. Kineserne var ivrige efter at komme i gang, og det sproglige spring fra absolut ingenting at kunne (i dansk) til at kunne kommunikere - omend i meget begrænset omgang - er langt større og erfaringsmæssigt langt mere tilfredsstillende end den langsommere progression, der følger efter.Lærerens rolle er derfor også meget taknemmelig. Dels føler man et enormt behov fra eleverne for at tilegne sig den viden læreren sidder inde med, dels kan man på dette stadium temmelig præcist måle, hvad eleverne lærer fra time til time, og at der hele tiden er tale om fremskridt.Når vi beskriver den 1. fase meget rosenrødt, og i de øvrige focuserer mere på problemerne, skyldes dette for 1. fases vedkommende nok, at vores danske gymnasielærerbevidsthed slår igennem. Det skal forstås på den måde, at når man bliver stillet overfor en gruppe elever, der konstant trygler om at lære noget, og som vil yde en hvilken som helst arbejdsindsats for at nå målet, så er det en meget stor oplevelse. Hvornår oplever man noget tilsvarende i en dansk gymnasieklasse? Med de erfaringer, vi har i dag om problemerne, der har været knyttet til undervisningen, ville vi nok være mere reserverede overfor den 1. fase, hvis der dukkede et nyt hold kinesere op.Det er også vigtigt at slå fast, at denne fase var meget kortvarig, og at prøve at finde ud af hvorfor. Vi mener, hovedforklaringen skal søges i forskellen mellem dansk og kinesisk pædagogik. Disse 20 kinesere er blevet sluset ind i et skolesystem, som er fundamentalt anderledes end deres eget, og det sker naturligvis ikke omkostningsfrit. Vi ved ikke noget meget præcist om kinesisk pædagogik, men ud fra de erfaringer, vi har gjort med disse 20 kinesere, tør vi godt hævde, at følgende punkter er væsentlige elementer:1. leksikalsk og mekanisk indlæring, herunder højtlæsning, talen i kor og udenadslære,2. klasseundervisning (gruppearbejde eksisterer ikke),3. man skal være den bedste og vise det overfor læreren.Vores pædagogik bygger på følgende hovedelementer:1. det talte sprog som meningsfuldt kommunikationsmiddel,2. gruppearbejde og samarbejde,3. at tage fagligt udgangspunkt i den svageste elev.Forskellene kan karakteriseres som et pædagogisk kulturchok for såvel elever som lærere. Eleverne har i hele undervisningsforløbet intellektuelt 
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accepteret vores metode, og vi har brugt megen energi på at forklare dem den, men vi har selvfølgelig ikke kunnet ændre noget fundamentalt ved deres adfærd og holdninger, som bygger på mindst 10 års kinesisk skolegang. Lærerne har heller ikke været villige til at ændre deres pædagogik. Dels har vi ikke ment, vi kunne uden et langt større kendskab til kinesiske forhold, og dels har vi ikke villet, da vi betragter den kinesiske pædagogik, som vi har oplevet den, som langt tilbagestående for vores egen. Men disse problemer har fastholdt os i nogle frustrationer, som kun er blevet overvundet af elevernes seje vilje til at ville lære disse to sprog på trods af konflikterne. Hvis vi skulle begynde forfra i dag, ville lærerne nok være indstillet på en noget større pædagogisk fleksibilitet. Det gavner ikke undervisningsklimaet og dermed indlæringen hele tiden at skulle affeje, sige nej og bremse eleverne i deres iver efter at lære på egne præmisser, men når man ikke kender disse præmisser, bliver man meget tilbøjelig til at holde fast i sine egne for dog at have den fornemmelse af fast grund under fødderne. Desuden har vi af tidsmæssige grunde ikke haft tilstrækkelig mulighed for at eksperimentere undervejs.Den bedste erfaring vi har er nok anvendelsen af sproglaboratoriet. Denne undervisningsform kunne man f. eks. anvende endnu mere, end vi har gjort. Selv om lærerne opfatter det som en undervisnings-teknologisk løsning på nogle langt mere omfattende problemer, så tilfredsstiller det elevernes behov til gavn for indlæringen.I 3. fase, hvor eleverne arbejdede mindst hensigtsmæssigt med det faglige, kan vi pege på yderligere nogle forklaringer. De var kommet til et punkt, hvor de både kunne læse og tale nogenlunde sammenhængende, men tekstmaterialet mangler indholdsmæssige udfordringer (især i dansk). Det er et kendt problem i al fremmedsprogsundervisning for voksne: hvordan kombinerer man et "lille" sprog med et "stort" indhold? Det var helt tydeligt, at eleverne her manglede noget, og at det var årsagen til deres formelige plyndring af folkebibliotekerne .Samtidig var deres aktive ordforråd nu temmelig stort, og de følte ikke, de kunne få lov til at bruge det, fordi de konstant blev fastholdt på elementære problemer (artikler, bøjningsformer osv.). De følte sig hæmmede og dumme, men dette arbejde mener vi var nødvendigt for overhovedet at gøre deres sprog kommunikerbart. (se også afsnittet om grammatiske og fonetiske problemer).En yderligere forklaring må søges i det pres, eleverne føler ligger over dem fra den kinesiske stats side. Staten bekoster en efter kinesiske forhold fantastisk dyr uddannelse på dem, og de føler sig forpligtede til at give valuta for pengene. Den snævre tidsramme, der er sat for sprogindlæringen, forstærker dette pres yderligere. I den oprindelige aftale opererede man med 20 ugers undervisning i dansk og engelsk. Efter disse 20 uger skulle kineserne være i stand til at beherske begge sprog på en sådan måde, at de kunne starte på undervisning i matematik, fysik og kemi. For os stod det fra starten klart, at kineserne ikke ville være i stand til at tale flydende dansk den første juli, men det gjorde det ikke for eleverne selv. De var blevet bibragt den opfattelse, at der var afsat en bestemt periode til at lære sproget i, og ved den periodes udløb skulle de kunne det.Da det efterhånden som tiden gik viste sig mere og mere vanskeligt at leve op til denne umulige opgave, blev eleverne mere og mere frustrerede og følte sig dumme og utilstrækkelige. De søgte at kompensere for den manglende 



141progression ved en enorm arbejdsindsats, der desværre også havde nogle u- heldige konsekvenser. De brugte nemlig for en stor dels vedkommende deres energi forkert. I stedet for at prøve at fastholde det lærte, brugte de deres energi på at finde og bearbejde nyt materiale, som de ofte ikke forstod, f.eks. gik nogle på biblioteket og lånte engelske romaner, som de "læste" ved at slå hver eneste ny glose op og skrive den ned i deres notesbog, uden at forstå sammenhængen sprogligt og indholdsmæssigt, og uden at kunne huske og bruge de nye gloser i andre sammenhænge. En anden bagdel ved den måde de arbejdede på var, at de ofte sad oppe til langt ud på natten og læste med det resultat, at de kom dødtrætte i skole næste dag. En tredje ulempe var, at de følte, det var spild af tid at beskæftige sig med andet end bøger, de havde ligefrem dårlig samvittighed, hvis de brugte for megen tid til at snakke med deres familier om andet end lektielæsning. Modsætningen mellem den enorme arbejdsindsats og det - efter deres opfattelse - pauvre resultat var enormt frustrerende.Med hensyn til fremgangen i den sidste del af forløbet er det svært at give nogle endelige forklaringer, da vi ikke har afsluttet det, men vi kan pege på følgende muligheder:Onsdag den 9. maj holdt vi møde med værtsfamilierne, hvor vi gjorde rede for vores opfattelse af problemerne - fagligt, pædagogisk og socialt - og især tog fat på, hvad der for os var de største problemer: Elevernes manglende evne/vilje til at arbejde sammen og det individuelle præstationsræs. Den følgende mandag registrerede vi alle en mærkbar bedring, der i det store og hele har holdt sig. Måske er der her nogle autoritetsgange, vi ikke forstår. Vi kan i hvert fald konstatere, at hvad vi har forsøgt at gennemføre i flere uger pludselig lykkes.En anden forklaring kan være, at de i denne fase får nogle oplevelser af at kunne kommunikere, som er kvalitativt anderledes end tidligere. Et eksempel er morgenmaden med 2a på sidste skoledag.Ydermere træder motiveringen - der selvfølgelig hele tiden har været til stede - tydeligere frem i det øjeblik, de starter på matematik og fysik. Nu skal de bruge sproget for at udføre de stillede opgaver, og det bliver meningsfuldt på en anden måde.En større social tryghed kan også være en medvirkende årsag. De har nu været her så længe, at de er ved at falde til i hjemmene og i skolen.KonklusionerVi har i det foregående beskrevet rammerne omkring dette specielle undervisningsforløb. Vi har behandlet de faglige, pædagogiske og sociale problemer. Vi vil i det følgende konkludere i omvendt rækkefølge.Som det fremgår, har den faglige indlæring været stærkt hæmmet af de store fonetiske og grammatiske forskelle mellem kinesisk og dansk/ engelsk. At det trods alt er lykkedes at nå de resultater, vi har, skyldes hovedsageligt elevernes enorme arbejdsindsats. Deres store selvdisciplin og ensartede og for dem helt selvfølgelige arbejdsindsats har gavnet det faglige niveau og ført til en stejl progression.Med hensyn til det pædagogiske må vi konkludere, at vi ikke har kunnet overvinde konflikten mellem kinesisk og dansk pædagogik. Det ville selvfølge
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lig også være naivt at forestille sig, at dette kunne lade sig gøre på nogle få måneder! Samtidig må vi fastslå, at det er på dette punkt, både elever og lærere har oplevet de helt store frustrationer. På denne baggrund er det forbløffende faglige resultater, der er nået uden alvorlige psykiske sammenbrud.De sociale relationer har været præget af usikkerhed på begge sider. Dette har haft en uheldig virkning på arbejdsmiljøet, dels fordi elever og lærere har haft svært ved at forstå hinandens adfærd og roller, og dels fordi der har været problemer eleverne indbyrdes, som vi ikke forstår, men som bl. a. kan hænge sammen med, at de er sammenbragt fra hele Kina og ikke kendte hinanden, da de kom. Disse problemer kunne eventuelt have været afhjulpet, hvis tanken om konsulentbistand var blevet realiseret.En lang række af de faglige, pædagogiske og sociale problemer kunne være blevet minimalis er et, hvis de økonomiske forhold - rammerne omkring dette undervisningsforløb - havde været bedre.Først og fremmest må vi konstatere, at der ved indgåelsen af aftalen mellem de to lande ikke har fundet pædagogiske overvejelser sted.Dernæst er det hasarderet at tro, at det på 20 uger - der i øvrigt blev til 16 - kan lade sig gøre at lære at forstå, tale, læse og skrive to så fremmede sprog - og så på en gang! Presset har ikke været mindre af, at målet har været at kvalificere eleverne til at kunne modtage matematik- og fysikundervisning på dansk med henblik på en højere uddannelse allerede i februar 1980. Endelig er opgaven så speciel, at det er en urimelighed, at 20 elever skal nøjes med een lærer ad gangen (holdstørrelsen er ved den slags specialundervisning normalt på 6 - 10 elever).Men pædagogik og økonomi går som bekendt sjældent hånd i hånd.Avedøre, juni 197 9Vivian BalslevJes Lundt HansenAnn-Grete HuggerAgnes Witzke



143RAPPORT FRA TOLKE/KONSULENTGRUPPEN
Vores arbejdsområder har været:1. planlægning af de kinesiske studenters ankomst2. tolkning3. kontakt mellem de danske indkvarteringsfamilier og de kinesiske studenter 4. sociale aktiviteter5. besøg på virksomheder og institutioner6. Påskelejrskole7. undervisning af de danske forældre.1 ■ PlanlægningI begyndelsen af februar blev vi indkaldt til det første koordinerende møde med Ole Thorup, hvor vi gik i gang med planlægningen af de kinesiske studenters ankomst, inddelte dem i mindre grupper på fem studenter med en hovedansvarlig tolk og indplacerede dem i forskellige danske hjem. Planlægningen var dog meget vanskelig, da vi ikke havde mange konkrete oplysninger på forhånd.Der blev afholdt et introduktionsmøde med de danske "forældre", hvor repræsentanter fra Venskabsforbundet Danmark-Kina startede med et foredrag om "hverdag i Kina". Bagefter sad vi i små grupper, og her kunne forældrene stille spørgsmål til os, som vi besvarede ud fra den erfaring og viden, vi har fået i Kina. Det viste sig, at de fleste forældre vidste meget lidt om Kina, og at en sådan introduktion derfor var meget vigtig.2. TolkningNogle af os har fungeret som tolke ved modtagelsen af kineserne i lufthavnen, på introduktionsdagen på Avedøre Statsskole og siden, når der har været behov ved formelle lejligheder, eller når skolen har villet give kineserne konkrete oplysninger. I den første periode, da de kinesiske studenter og deres indkvarteringsfamilier endnu ikke kunne kommunikere med hinanden, virkede vi selvfølgelig også som tolke.3. KontaktDe kinesiske studenter har været inddelt i grupper på 4 - 5 efter deres indkvarteringshjems beliggenhed. Hver gruppe har været tilknyttet en fast tolk. I to af grupperne deltes arbejdet af to tolke. I begyndelsen brugte vi mest tid i hjemmene på at forklare den daglige rytme, hvilken plads de kinesiske studenter ville indtage i familien og praktiske ting som deltagelse i husarbejdet, madvaner, hygiejne osv. Disse ting har studenterne i de fleste tilfælde været meget hurtige til at indpasse sig efter.De kinesiske studenters umodne opførsel og ubetænksomhed har skabt problemer i nogle hjem og i undervisningen. Problemerne er små og af praktisk karakter, men kan være uhyre irriterende, da de kommer igen og igen. Det drejer sig f. eks. om, at en hund konstant lukkes ud trods gentagne forbud, at de ikke lader en besked gå rundt, skønt der er blevet bedt om det flere gange, at de hører båndoptager på så høj styrke i undervisningstiden, at andre 
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klasser bliver forstyrret. Denne ubetænksomhed og egoisme skyldes nok, at de som unge lovende studerende ikke rigtig har haft noget kollektivt ansvar, men kun ansvaret for deres individuelle studier. I et centraliseret land som Kina har beslutningsprocesser oftest ligget hos bestemte ansvarshavende personer, der så har givet nøje instrukser videre. I visse situationer har det vist sig at være vanskeligt for de kinesiske studenter at administrere den tilsyneladende større frihed og krav til individuel hensynsfuldhed, som de møder her. Efterhånden har vores opgave mest været at skabe forståelse for problemer, som er opstået på grund af kulturelle forskelligheder.Det har været vigtigt for "forældrene" at have nogle mennesker, de har kunnet henvende sig til i tilfælde af problemer eller misforståelser. Samtidig mener vi, at det har været godt for studenterne, at vi har fungeret som mellemled, både fordi vi kan tale sproget og også fordi fire af os har prøvet at være udenlandske studenter i Kina. Det har givet dem en tryghedsfornemmelse ved os, som har gjort det lettere for dem at sige til, når der er opstået problemer. Der er ingen tvivl om, at det for kineserne er en stor fordel at bo i private hjem. De har kunnet lære dansk meget hurtigere, end hvis de havde boet i kinesiske grupper, og de er meget hurtigt blevet sluset ind i dansk hverdag. For forældrene har det både været meget spændende og samtidig en stor udfordring, fordi kineserne fungerer meget anderledes end unge vesteuropæere. Der har ikke været nogle problemer med at komme sent hjem, spille for høj musik og sådan noget, snarere har problemet været, at kineserne har været meget tidskrævende og har haft en tilbøjelighed til at bruge hjemmet som sted for privatundervisning mere end til socialt samvær. De er meget målrettede og kender ikke til "dansk hygge". Det har også været svært for nogle af dem at forstå, hvordan vores familier fungerer. Derfor vil vi kun anbefale familier med god tid og overskud at få kinesiske studenter indkvarteret. Hvis man har tid og overskud, kan det til gengæld være til stor glæde for begge parter.4, Sociale aktiviteterUdover at fungere som mellemled mellem de danske familier og studenterne, har vi vist dem lidt af København, gået i varehuse og haft dem på besøg hjemme hos os selv, sådan at de har set andet end deres familier og skolen. Vi har også arrangeret besøg på virksomheder og institutioner, beskrevet i detaljer under punkt 5.5. Besøg på en række virksomheder og institutionerPlanlægningen (begrundelsen). Vi syntes, at der skulle gives de kinesiske studenter lejlighed til at skaffe sig et mere dybtgående kendskab til danske forhold, end det de ville kunne få alene ved at sidde på skolebænken i Avedøre, eller gennem deres eventuelle samtaler med de danske værtsfamilier. Og det skulle foregå straks fra begyndelsen af deres ophold i Danmark. Fordi tingene i Danmark på mange måder fungerer så helt anderledes end i Kina, at man ikke kan slutte fra, hvad man ved om det ene, til at vide noget om det andet; og det ville ikke være godt, om kineserne gennem deres mange år her, og også efter de til sin tid kom hjem, skulle risikere at gå rundt med et forkert eller meget mangelfuldt billede af danske forhold, eller muligvis slet ikke vide, hvad de turde tro om Danmark.
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En anden grund til, at vi fandt det vigtigt med nogle specielle arrangementer til indførelse i danske samfundsforhold, var den, at de skoler i Kina, der har optaget udenlandske studerende, altid vil sørge for at arrangere en række besøg for disse rundt om på virksomheder og institutioner ude i det kinesiske samfund, så at de udenlandske studerende kan få lejlighed til at skaffe sig et mere dybtgående kendskab til kinesiske forhold.Da fire af os i tolkegruppen har været udenlandske studerende i Kina og synes, at vore kinesiske skolebesøg på virksomheder og institutioner har været meget givende, besluttede vi, at arrangementet for kineserne her skulle have en lignende form.Vi lagde en plan med besøg hveranden uge fra 15. marts til udgangen af juni 197 9 på 5 store moderne virksomheder og 3 betydningsfulde institutioner, nemlig: Carlsberg, B & W, Politiken, Vestforbrænding, Stålvalseværket i Frederiksværk, og Folketinget, Rigshospitalet, Det Kongelige Bibliotek og dets Orientalske afdeling.Tolkegruppen skulle selv stå for alt i forbindelse med disse besøg (aftale med de steder vi skulle besøge, afhentning af kineserne til besøget, ledsagelse og fornøden tolkning under besøget). Vi mente, at vi kunne klare os med udelukkende at bruge offentlige befordringsmidler og ikke behøvede at have nogen turistbus til rådighed, som det ellers er reglen ved skolebesøg her som i Kina. Så kunne kineserne jo også få lært at tage rundt på egen hånd i København.Gennemførelsen. Af forskellige grunde (bl.a. en skemaændring der medførte øget skolegang for kineserne) har nogle af de planlagte besøg måttet aflyses eller udskydes til senere. Den endelige besøgsrække blev derved: Danmarks Tekniske Højskole, Carlsberg, B & W, Politiken og Rigshospitalet.Folketingsbesøget, der ikke blev til noget i denne omgang, anser vi for så væsentligt, at det nok burde gennemføres til efteråret i stedet for. Da vil kineserne jo også kunne så meget mere dansk end de kunne, da besøget skulle have fundet sted, så de direkte vil kunne følge, hvad det er der foregår, uden for megen tolkning.Udbytte. Vi synes, besøgene har været en succes. Kineserne er fra første færd kommet med mange interesserede spørgsmål og har især bemærket sig den højere grad af automatisering, de få arbejdere på de store virksomheder og disses høje lønninger, hvilket altsammen er anderledes end i deres eget land. På DTH blev der bl.a. anledning til en spændende diskussion mellem danske og kinesiske studenter om studieforhold i Danmark og Kina. På Carlsberg blev det bl.a. til en snak om aktuelle strejker i Danmark, og spørgsmål om ejerforholdene på sådanne store virksomheder. På B & W spurgtes der bl.a. om personalets, navnlig teknikernes situation i tilfælde af svingninger i værftets produktion. På Politiken havde en chefredaktør bl. a. fortalt om bladets kamp mod det feudale aristokrati ved dets grundlæggelse og blev spurgt om, hvad bladet i vore dage kæmpede mod. Der stod nogle gamle og halvmoderne sættemaskiner fremme i trykkerilokalerne endnu, mens trykkeriet nu udelukkende anvendte den ny, edb-styrede teknik, og kineserne sammenlignede interesseret. På Rigshospitalet spurgtes der bl.a. om antallet af læger, personalets arbejdstid og lønninger, og kineserne var især imponeret over, at en sygeplejerske maskinelt kunne overvåge 8 hjertepatienter på en gang. Hospi- 



146talet, der ellers aldrig tog mod studenterbesøg, gav gruppen en meget hjertelig modtagelse ved overlægerne på tre af de afdelinger, vi besøgte, nemlig hjerteafdeling, nuklearmedicinsk afdeling og psykiatrisk afdeling (hvor gruppen desuden mødte en kinesisk læge), og gav os også besøg på fødeafdeling, på afdelingen for små kuvøsebørn, samt i det enorme køkkenanlæg. Da vi i bussen på vej til besøget passerede forbi Kommunehospitalet, benyttede vi lejligheden til at fortælle gruppen, at det var nu ikke alle hospitaler i Danmark, der var så moderne som Rigshospitalet. Under lejrskolebesøget på Øernes Mejeri i Slagelse havde kineserne især hæftet sig ved den enormt høje grad af automatisering der. Og i forbindelse med besøget der og på gården, der var specialiseret i mælkeproduktion, blev det til en snak om, hvor de små lokale andelsmejerier og de fattigere småbønder blev af i Danmark, og om udviklingen inden for landbruget.Tolkning under besøgene. Ved gruppens første besøg, på DTH, var vi to tolke med, sådan som det netop var blevet forudsat ved planlægningen af hele programmet. Så snart kinesergruppen skulle dele sig op i smågrupper for at besøge de danske førsteårsstuderendes studiegrupper, var det lidt af et problem, at vi kun var to tolke. På det tidspunkt - ly måned efter ankomsten - kunne kineserne endnu meget lidt dansk. Heldigvis kunne mange af dem engelsk nok til, at de på egen hånd kunne snakke med danskerne i studiegrupperne.Der har i reglen været en tolk i funktion, når kinesergruppen var samlet under et besøg (som introduktionen før rundgang på stedet, og spørgsmål/svar efter rundgang). Under selve rundgangen har det været desto bedre jo flere af os fra tolkegruppen, der har været med; under lejrskolen var vi fire med på Slagelse-mejeriet, vi var tre med på Carlsberg, og igen fire på B & W. Tolkearbejdet under besøgene har taget varierende former. Snart har kineserne forlangt fuld tolkning af det hele (altid ved spørgsmål/svar, sommetider også ved introduktionen). Snart har gruppen villet have stedets guide til at give hele sin introduktion på engelsk, og så skulle vi blot give enkelte gloser på kinesisk. Snart har de villet have guiden til at tale dansk i stedet ligeledes med enkelte kinesiske gloser opgivet af os. Efterhånden er det gået helt fint med at kunne bruge dansk til at forklare dem, hvad det er vi ser, og så kun hvis de slet ikke forstod det danske, slog vi over i kinesisk for et kort øjeblik.Efterbearbejdelse i klassen. Vi havde håbet, at besøgene bagefter kunne være blevet brugt som materiale til samtaler i danskundervisningen. På grund af manglende kommunikation mellem lærergruppen og tolkegruppen blev dette desværre ikke til noget.Generelt kan vi konkludere, at det er meget vigtigt for planlægningen af alle aktiviteter i forbindelse med de kinesiske studenter, at de forskellige involverede grupper mødes og får tid til at samarbejde planer. Dermed kan man opnå det fulde udbytte, og økonomisere med tiden ved at lægge klare linier.6. LejrskoleI påsken var vi på lejrskole i Stuby ved Vordingborg. Formålet var at lære kineserne dansk i en mere praktisk sammenhæng og få dem til at slappe lidt af. På lejrskolen var der syv fra tolkegruppen. Der var fire ad gangen, en var der i hele perioden, de øvrige skiftede midt i påsken. De kinesiske stu- 



147denter blev inddelt i fire grupper, som de netop var begyndt at bruge i skoleundervisningen. Disse grupper fungerede både i undervisningssammenhæng og omkring de praktiske funktioner som madlavning, rengøring osv. , sådan at hver gruppe stod for det praktiske en dag ad gangen. Om formiddagen var der gruppearbejde og om eftermiddagene fortsatte vi enten gruppearbejdet eller tog på udflugter. Der var arrangeret udflugter til en bondegård, et mejeri, Vordingborg og Ålholm bilmuseum. Vi tilrettelagde gruppearbejdet ved hjælp af samtaler, spil og lignende, sådan at vi undgik direkte brug af deres almindelige skolebøger. Om aftenen slappede vi af, spillede kort, sang kinesiske og danske sange og fortalte historier. Det gav dem en mulighed for at lære hinanden bedre at kende, idet kun få kendte hinanden hjemmefra.Efter lejrskolen holdt vi et møde med kineserne for at vurdere og kritisere lejrskolens forløb. Kineserne kritiserede lejrskolen for, at der var for lidt konkret undervisning. De ønskede en fastere struktureret dag, og de kritiserede de dårlige læsefaciliteter på stedet. Kritikken viser tydeligt, at vi har forskellige opfattelser af, hvad undervisning og indlæring er. Kineserne opfatter undervisning som noget, der foregår i fastsatte omgivelser og rammer, og derfor har det været vanskeligt at løsrive undervisningen fra bøger. Det var svært at få dem til at slappe af, fordi de hele tiden ønskede at "lære" noget og ikke mente, at aktiviteter som gåture, spil og madlavning kunne fungere som ramme for sprogindlæring. På grund af deres utrolige målrettethed var det i det hele taget svært at få dem til at slappe af, men det lykkedes, og det var dejligt at se dem finde sammen i smågrupper og snakke til langt ud på natten. Vi synes selv, at vi var for dårligt forberedt til at give en tilfredsstillende undervisning på lejrskolen, vi havde også kun fået en uges varsel.Det var et meget anstrengende ophold for alle lejrskolelederne, fordi kineserne konstant bombarderede os med spørgsmål og snak fra tidlig morgen til sen nat, derfor anbefaler vi kraftigt fire lejrskoleledere til en gruppe på 20 studerende. Samtidig var det også meget dejligt, fordi vi kom tættere ind på livet af hinanden.Vores endelige vurdering af et lejrskoleophold er, at man må bruge mere tid på forberedelse og koordinering af undervisningen; men der kan ikke være tvivl om, at det er meget udbytterigt for alle parter.7. Undervisning af forældreneForældrene har fået tilbudt undervisning i kinesisk, en dobbelttime om ugen med en fra tolkegruppen som lærer.Vi havde flere formål med dette undervisningstilbud:1. Tilfredsstille den meget rimelige interesse og nysgerrighed efter selv at få indsigt i det kinesiske sprog, som "forældrene" naturligt måtte komme til at føle ved at have fået en kineser i huset.2. Medvirke til at bytte de sædvanlige roller lidt om. Det ville hele tiden være danskerne, der skulle lære de kinesiske studenter noget. Men når kinesernes "forældre" gik i gang med at lære kinesisk, ville der pludselig opstå en situation, hvor kineserne kunne optræde som læremestrene. Det ville føre værtsfolk og kinesere sammen på en helt ny måde.



1483. Lære "forældrene" noget kinesisk, som de ville kunne bruge til at kommunikere med i en snæver vending, hvor det af en eller anden grund glippede med dansk og engelsk.Vi lagde så megen vægt på dette 3. punkt, da vi i tolkegruppen planlagde undervisningstilbudet, at vi besluttede ikke at bruge eksisterende lærebøger til "forældrenes" kinesiskundervisning, men selv fremstille et materiale, nøje tilpasset "forældrenes" situation.Det blev Kari-Nina, der blev lærer for "forældrene", og hun lavede så et særligt undervisningsmateriale til dem. Hun bestræbte sig på, at de skulle lære den grundlæggende grammatik hurtigt og i kortfattede lektioner, som i de kinesiske lærebøger, men ved hjælp af ord og vendinger fra dagligsproget, og ikke en slags avissprog som i de kinesiske lærebøger. Endvidere skulle de lære forholdsvis flere ord i (kinesisk) lydskrift, men til gengæld kun de kinesiske skrifttegn for nogle stykker af ordene, hvor de i de kinesiske lærebøger ville have fået opgivet skrifttegn for ethvert ord, men til gengæld også så meget færre ord. Det var kort sagt et talesprog, kinesernes "forældre" skulle lære. Det er let nok at sige, at man vil lave sit eget undervisningsmateriale. Men i praksis tager det uforholdsmæssig lang tid (det skal bl.a. revideres et utal af gange) at lave noget, der både kan overvinde mangler ved eksisterende lærebøger, som kan videreføre og kombinere, hvad der er godt ved forskellige lærebøger, og så samtidig ikke selv må være behæftet med andre mangler. Når Kari-Nina overhovedet gav sig i kast med det, var det, fordi hun ikke anså det for nogen særlig svær opgave, efter tre års studieophold i Kina, og efter at hun før har lavet eget undervisningsmateriale (der ganske vist kun var et supplement til den lærebog, som et studenterhold ellers anvendte).Undervisningen i kinesisk for "forældrene" kom først til at starte godt en måned efter, at kineserne var flyttet ind hos dem. Dermed havde kineserne med deres tolv ugentlige dansktimer og masser af tid til forberedelse selvfølgelig fået så stort et forspring sprogligt, at "forældrene" ikke nåede at kunne få virkelig brug for det kinesisk, de kunne lære i vores timer.Derved kom så meget mere vægt til at ligge på de to første af formålene. Timerne syntes også at kunne opfylde dem: nogle af "forældrene" har fortalt, hvordan deres kineser var meget optaget af, at de lærte kinesisk, og hjalp dem med at indtale kinesisk på bånd, ganske som de selv hjalp deres kineser med dansklektierne. Timerne kom også til at udfylde et andet formål: i pauserne mellem dobbelttimerne snakkede vi selvfølgelig Kina og kinesere, og det syntes at være godt, at "forældrene" på denne måde kunne komme til at tale med en fra tolke/konsulentgruppen hver uge.Et overraskende stort antal af "forældrene" var meget opsat på at lære kinesisk fra starten. Det har været nogle hyggelige timer, hvor et af højdepunkterne nok var, når hele flokken samtidig stod oppe ved den lange tavle og skrev de kinesiske tegn de lærte.Imidlertid er "forældrene" travle folk, der ikke har haft megen tid til forberedelse udover selve kinesisktimerne. Derfor er meget af tiden brugt til at indøve stoffet igen og igen. Dette i forbindelse med, at en ugentlig dobbelttime ikke er ret meget, og at der tit er gået mere end en uge mellem hver 



149gang på grund af påske, skæve helligdage og andre møder for "forældrene". Dette har altsammen bevirket, at vi nok ikke er nået meget langt, men alt taget i betragtning har vi dog nået en del her indtil sommerferien. Man kan håbe, at kinesiskkurset for "forældrene" kan komme igang igen efter sommerferien.København, juni 197 9Bengta Broby Nielsen Esther NielsenHatla ThelleKari-Nina PedersenNina EllingerPia SindbjergVibeke Hemmel
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RAPPORT FRA NOGLE VÆRTSFAMILIER
En families oplevelse af hvorledes det har været at have en kinesisk studerende boendeDen 14. februar 1979 ankom en gruppe unge kinesere til Danmark; - en af dem skulle bo hos os. Vores familie er en almindelig dansk kærnefamilie, bestående af en mor og en far samt to piger på henholdsvis 8 og 2 år.Forud for ankomsten havde familien været aktiveret med at læse, og senere diskutere, alt hvad vi overhovedet kunne finde af litteratur om Den Kinesiske Folkerepublik; men skønt der kunne hentes mange oplysninger i bøgerne, var der knyttet stor usikkerhed til den forestående opgave. Hvor meget engelsk kan den unge kineser tale? Hvad spiser de? Hvordan vil de acceptere vores kulturkreds, og især vores families normer? Med disse plus mange andre spørgsmål indfandt vi os på Avedøre Statsskole for at tage imod den kinesiske studerende, der nu skulle bo hos os.Indslusningsperioden bar tydeligt præg af, at vi skulle lære hinanden at kende. Vi var meget overrasket over, hvor meget engelsk den kinesiske studerende kunne, - og den første uges tid førte vi mange og lange samtaler på engelsk (dog ofte afbrudt, idet vi gjorde flittigt brug af den engelsk/kinesisk ordbog, som den kinesiske studerende havde medbragt). Opstod der imidlertid tvivlssituationer, var det meget betryggende at have et telefonnummer på den tolk, der var tilknyttet familien.Vi lærte hurtigt den studerende at kende som en særdeles kvik, flittig og meget ambitiøs pige. Hun nærmest "sugede" indtryk til sig og var lynhurtig til at benytte sig af den nyerhvervede lærdom.Da nyhedens interesse havde lagt sig, begyndte nogle af dagligdagens vanskeligheder at melde sig. Den unge kineser havde brug for og gjorde krav på megen kontakt, - undertiden følte vores egne "unger", at der blev taget noget fra dem (hvad der i og for sig var rigtigt nok), - der opstod tydelige jalousisituationer især hos den yngste, der utvetydigt udtalte: "kineser er dum". Det var samtidigt et stort irritationsmoment hos børnene, at de ikke kunne forstå kineseren, og at vi voksne talte så meget engelsk til hinanden. Af denne grund henlagde vi vores samtaler (på engelsk) til om aftenen ved theen, når "ungerne" var lagt i seng, og disse samtaler kunne i den første periode godt strække sig til langt ud på natten.Der opstod selvfølgelig mange sproglige misforståelser. Jeg har senere fået at vide, at "vores kineser" ikke kunne lide at sige, at hun ikke forstod alt, hvad vi sagde. Det fandt vi dog efterhånden ud af bl. a. ved hjælp af tolken, og vi vænnede os senere til at lægge nogle "kontrolspørgsmål" ind i samtalerne, som viste os, om hovedindholdet af vores meddelelser nogenlunde var forstået.Bortset fra at gå i skole, at spise, at sove og at tale med os, brugte "vores kineser" al sin tid på sit værelse med at læse lektier. Hun havde meget lidt kontakt med sine klassekammerater og virkede undertiden lidt trist og ensom. Der skete store fremskridt på det sproglige område, - men sætningerne begyndte at indeholde både danske og engelske ord. Dette fik os til at tage en beslutning om helt at stoppe den engelske aftenkonversation. Vi var enige om, at vi fremover ville tale dansk, og kun benytte det engelske sprog 



151til at forklare ord eller vendinger, som vi ikke kunne forklare med andre danske ord. Det engelske sprog var en uvurderlig hjælp i starten, - men der lå den fare deri, at vi blev "hængende" i det engelske, fordi det var det nemmeste.Vi begyndte nu at fornemme den unge kinesers usikkerhed overfor den danske undervisningsmetode. Hun syntes, at det gik for langsomt i skolen, - at klassen repeterede for meget -, hun bad os om hjælp m.h.t. at indtale ord på bånd, at låne båndbøger og sprogkurser på biblioteket og lignende. Vi var, som andre familier usikre på, hvordan vi bedst hjalp, og føjede "vores kineser" i de fleste af hendes ønsker om ekstra materiale. Hun arbejdede enormt meget, og - synes vi, gjorde store sproglige fremskridt.Det blev nødvendigt at købe noget sportstøj, samt nogle gummistøvler. Vivar (og er stadig 5 mdr. efter) usikre overfor, hvordan de kinesiske studenters personlige økonomi er. Med hensyn til indkøb, var der en tydelig kulturforskel. De unge kinesere ønskede at købe så billigt som overhovedet muligt, adskillige forretninger og stormagasiner blev besøgt, før valget om køb af f.eks. et par gummistøvler blev truffet. - Og det nyttede ikke at drøfte kvalitet, tingene skulle være billige. Indtil dato har "vores kineser" selv betalt alle indkøb, men det vil vist næppe fortsat kunne lade sig gøre, når der skal indkøbes større beklædningsgenstande, som f.eks. vinterfrakker, støvler o. lign.Da de kinesiske studerende kom tilbage fra lejrskoleopholdet faldt de hurtigt ind i familiernes dagligdag igen. Vi førte nu vores samtaler på et forståeligt (men stadig ordfattigt) dansk. Børnene havde vænnet sig til det nye familiemedlem, jalousisymptomerne var ophørt. Tolkenes opringninger blev sjældnere, men de havde stadig en stor og gavnlig betydning for den kinesiske studerende, der af og til blev inviteret til fest o.lign.Der skete en radikal ændring af den sociale situation efter lejrskoleopholdet. De kinesiske studerende begyndte nu at komme på besøg hos hinanden, vores samtaler om aftenen var aftagende, fordi "vores kineser" tit var på besøg hos en kammerat. Ligeledes var der ofte besøg i vores hjem. Der blev gjort forsøg på at arbejde sammen, - men man gjorde det ikke særlig effektivt. "I må lære os, hvordan vi skal arbejde som en gruppe", lød det ofte, når vi diskuterede deres arbejdsform.Medvirkende til den udvidede sociale aktivitet var vel også, at der i denne periode var nogle "humørmæssige nedture". De unge studerende syntes, at de var gået i stå, de var begyndt at blive bange for, at de ikke skulle indfri de forventninger, der var stillet til dem, med hensyn til at få lært dansk på den begrænsede tid. Der blev undertiden snakket om, at være den dummeste i klassen, at de ikke kunne huske ordene osv. De begyndte at tvivle på den danske undervisningsmetode og forsøgte at overføre den fra Kina kendte metode til den danske lektielæsnings-situation. I en lang periode drejede samtlige samtaler sig om plateaudannelser på indlæringskurverne, at prøve på at overbevise dem om, at alle vores danske bekendte også syntes, at de var nået fantastisk langt i den korte periode, de havde været her. Det er svært at vurdere, om disse samtaler havde nogen virkning, men det var som om "gruppen1 i fællesskab kæmpede med de følelsesmæssige problemer, og efter bedste evne prøvede at støtte hinanden. - For os som værtsfamilie var det ikke rart at se de unge kinesere arbejde under sådant et følelsesmæssigt pres.
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Den 9. maj 1979 blev der holdt et "forældremøde" på Avedøre Statsskole. Her gik det op for mig, at de vanskeligheder, de forskellige familier var stødt ind i, var på flere områder helt anderledes end de vanskeligheder, vi havde mødt. De fleste familier kunne dog berette om, hvor pressede, de syntes, de unge studerende virkede.Ved dette møde blev vi orienteret om arbejdsformen på skolen, - det blev drøftet, hvorledes familien bedst kunne hjælpe de kinesiske studerende, og det gik op for mig, at den vi havde ydet i starten, nok ikke var den hjælp skolen ønskede. Det blev endvidere drøftet, hvorledes vi kunne få de studerende til at samarbejde, det var der tilsyneladende kun en enkelt gruppe, der gjorde, nemlig den gruppe "vores kineser" tilhørte. Jeg følte, at dette møde afklarede en række spørgsmål og uklarheder, og det burde vel nok have været holdt lidt tidligere.Vi vil fortsat gerne have "vores kineser" boende. Vi løber stadig ind i vanskeligheder, men de er ikke større, end at vi kan løse dem (nu ved at snakke derom). Disse vanskeligheder er ikke specielt knyttet til det, at have en kineser boende, men det er de samme småproblemer, der vel altid opstår, når man lever under tag med et ungt menneske. Vi har gennem vores samvær med den unge kineser fået udvidet og revideret en hel del af vores kendskab til Kina og det kinesiske folk. Vi har været meget imponeret over den store sproglige udvikling, den kinesiske studerende har gennemløbet.John SørensenVi takker John Sørensen for denne fine og dækkende beskrivelse, men vil dog gerne i det følgende supplere med nogle punkter, som flere familier har ønsket fremdraget.Tilføjelse fra andre familierAlle familier har naturligvis bemærket nogle forskelle mellem dansk og kinesisk kultur og levevis, spændende lige fra det at skulle lære at spise med kniv og gaffel til det at dyrke socialt samvær med kammerater. Gennem alle disse forskelle går dog som en ubrydelig rød tråd disse unge menneskers fantastiske høflighed, en høflighed, som vi nok kan lære meget af, men som også kan føles som en hæmmende faktor for en nærmere kontakt. Det har tit været vanskeligt at finde ud af, om den unge kineser foretrak juice eller mælk, om han/ hun ville med på familiebesøg eller ej, eller om han/hun søndag morgen/formiddag af høflighed har siddet og ventet på morgenmad i fire timer, fordi vi danskere elsker at sove længe, mens kinesere altid går tidligt i seng og tilsvarende tidligt op.Denne høflighed har naturligvis, sammen med blufærdighed, givet anledning til visse vanskeligheder i familierne. Det har været svært for kineserne at forstå vores forhold til personlige problemer. De har ikke direkte sagt det, men familierne har indirekte kunnet følge deres reaktioner. Blufærdigheden har også at gøre med forholdet mellem kønnene: f.eks. har det været svært at diskutere menstruationsproblemer, bl.a. fordi familiens mandlige medlemmer ikke må høre om dem. I det hele taget er forholdet mellem drenge og piger gammeldags efter de fleste danskeres begreber. Drenge og piger rører ikke ved hinanden, mens drenge og piger indbyrdes gerne gør det.



153Men drenge og piger er kammerater. Kammeratskabet giver sig dog ikke de udslag, vi kender, idet langt de fleste har været utroligt tilbageholdende med hensyn til at gå på/modtage besøg og i det hele taget dyrke socialt samvær. For nogles vedkommende er sådant kun sket på opfordring, hvilket nok også skyldes kinesernes arbejdsmoral og -vaner - og måske høflige tilbageholdenhed .Dette problem havde nok været mindre, hvis tolkene - og dermed familiegrupperne - havde fungeret mere, og måske mere ensartet i de forskellige familiegrupper. Tolkenes indsats var dog omkring, og lige efter kinesernes ankomst uvurderlig, fordi deres kendskab til kinesisk sprog og kultur i høj grad bidrog til at integrere de studerende i familierne.Men den videre sociale integration i kinesergruppen har været mangelfuld: familiegrupperne blev med en enkelt undtagelse, aldrig til stabile grupper, der kunne hjælpe dem med hensyn til at se kammerater.Til gengæld har de ture, tolkene har arrangeret for kineserne med det formål at lære dem noget om Danmark, været virkelig spændende og udbytterige. Et andet lyspunkt i kinesernes ellers travle hverdag har været deres besøg (ca. hver 14. dag) på den kinesiske ambassade, hvor de snakker og diskuterer, nyder kinesisk mad, ser film, spiller bordtennis, bliver klippet og modtager nyheder hjemmefra. Alle de kinesiske studenter sætter tydeligvis stor pris på denne kontakt med ambassaden, - så er de ikke helt fortabt i det fremmede land! Men nogle hjem kunne måske godt tænke sig at få flere informationer fra Ambassaden om hvad, hvornår og hvorlænge.I det hele taget kan vi afslutningsvis sige, at vi synes kontakten mellem hjemmene på den ene side, og på den anden side skolen, lærerne, tolkene og ambassaden har været mangelfuld.Det er, som om det hele i høj grad har været overladt til een person (ved navn Ole Thorup), som trods alle gode hensigter umuligt har kunnet klare denne enorme opgave. En overordnet og samlet koordinering af hele projektet kunne med held være foregået i en gruppe bestående af repræsentanter for de involverede parter.Men trods den her fremførte kritik må det konstateres, at den private indkvartering og studenternes integration i de danske hjem har været en ubetinget succes. Kun i et par tilfælde har der været tale om alvorlige problemer og flytning, mens de øvrige danske hjem har været - og er - så glade for bekendtskabet, at de ønsker at fortsætte og uddybe det.Helle SørensenTine SørensenMarianne JuhlElsebeth WilleJes Lundt Hansen


