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TANDEM

Den idé, der ligger til grund for denne metode, er både enkel og genial. I stedet for at kaste sig ud i at lære et fremmedsprog alene, etablerer man et partnerskab med en, der har dette fremmedsprog som modersmål, og som er ved at lære dansk. Gennem denne direkte udveksling hjælper man hinanden med at blive bedre til det respektive fremmedsprog - og det på en personlig og frem for alt autentisk måde.
Tandemprincippet, der igennem mange år er blevet afprøvet i praksis, kræver kun to motiverede og nysgerrige deltagere og en smule tid og viljen til at arbejde sammen.
Her er nogle tips til, hvordan I kan planlægge jeres Tandem-møder bedre. De bygger på tidligere Tandem-pars erfaringer. Vi vil i det følgende ikke opstille regler, som skal følges blindt, men vise nogle muligheder, der forhåbentlig kan støtte jer. Vi kan beskrive Tandem-metoden for jer; I må selv kalde den til live.
Når I har afsluttet jeres Tandem-forløb, vil vi gerne høre om jeres erfaringer - bl.a. med det formål at forbedre dette hefte. Altså: Henvend jer, så snart I har nogle spørgsmål, problemer eller nyttige tips, til det sted, der har formidlet jeres Tandem-partner. Ændringsforslag til specielt denne tekst kan I også sende til e-mail-adressen:  tandem@tandem-f.org.


Mødets karakter og varighed

*	Møderne vil være mere trættende for begyndere med ringe forkundskaber end for øvede, der har større udholdenhed. Derfor kan det i starten være formålstjenligt at begrænse et mødes varighed til 30 minutter per sprog. Men øvede bør heller ikke overskrise 90 minutter. Under alle omstændigheder bør man indlægge pauser forskellige steder, så man bagefter kan fortsætte klar i hovedet.

*	Det er normalt bedst at begrænse antallet af møder til 2-3 per uge, så man har tid til at forberede eget materiale og ordne det, man har behandlet. For Tandem-forløb, der kan /skal løbe over kort tid (2-3 uger) kan det være relevant med daglige møder, men dette kan egentlig ikke anbefales.

*	Der kan ofte efter kort tid (2-3 uger efter starten)) iagttages en træthedsfase. Det er derfor ofte bedre at mødes en eller to gange mindre end at fortsætte udvekslingen under pres og uden lyst. På grund af det intensive arbejde kræver selv det mest harmoniske Tandem-forløb meget af partnerne.

*	De første møder kan finde sted på cafeer, ikke mindst for man kan overskride de første sproglige barrierer; på længere sigt kan det imidlertid ikke anbefales for folk, der vil arbejde systematisk.


Fremgangsmåde

*	Det er yderst vigtigt, at I aftaler, hvor intensivt I vil rettes. Som de fleste sandsynligvis ved af egen (ferie-)erfaring, så resulterer en udpræget høflighed ofte i, at man ignorerer samtalepartnerens sprogfejl, uanset hvor påfaldende de måtte være. Dette er ganske naturligt og kan også i mange situationer synes rigtigt. Men det er imidlertid målet med Tandem-forløbet, at man forbedrer sig og videreudvikler sig sprogligt.
I bør specielt være opmærksom på to farer:
har partneren ringe forkundskaber, er mange tilbøjelige til ikke at rette dennes fejl, fordi der endnu er så mange og
er partneren øvet, tænker mange, at det ikke mere er nødvendigt at rette, fordi man jo forstår partneren rigtig godt.

*	Men fejl, der ikke rettes over en lang periode, sætter sig så fast, at de kun kan fjernes igen med meget store anstrengelser. Derfor bør I heller aldrig gentage en fejl, da den så blot vil sætte sig ekstra fast. Altså: jo tidligere man gør opmærksom på en fejl, jo lettere er det for den, der er ved at lære sproget, at rette den. Det er en god metode, at man efter korrektionen gentager og nedskrive den korrekte form

*	På den anden side betyder det ikke, at man straks skal rette enhver fejl, da dette ville ødelægge talestrømmen og frustrere partneren - specielt i forbindelse med emner, som er særlig vigtige for v edkommende. Man kan altså forsøge at huske hyppige fejl eller gøre notater, for så at forklare dem målrettet til slut. I den forbindelse skal I imidlertid også medtænke den kontekst, fejlen optrådte i, ellers savner korrektionen sammenhæng. Mange Tandempar har også haft gode erfaringer med at optage samtalerne på bånd.

*	Ofte er det nok at lade den rigtige form indgå i samtaleforløbet i et spørgsmål eller i de næste sætninger. På denne måde gives der en skjult korrektion. Målet er ikke at lege sprogpoliti, men at hjælpe Tandempartneren til at blive bedre. Man skal heller ikke forvente, at alle de fejl, der er blevet rettet én gang, aldrig mere vil forekomme. Fejl er en væsentlig del af indlæringsprocessen, og de optræder med påviselig lovmæssighed. Derfor bør man udvise den fornødne tålmodighed over for partneren og en selv.


*	Ensproget + ensproget = tosproget

Et andet hyppigt fænomen er, at man switcher (springer frem og tilbage) mellem de to sprog. Det kan ikke understreges for stærkt, at det allerede fra starten er meget vigtigt kun at tale i såkaldte Asprogblokke@; og det selvom det tilsyneladende hæmmer den fælles kommunikation. Det er målet, at man (senere) kan udtrykke sig på det fremmede sprog; derhen når man, fordi der i tandemforløbet hele tiden etableres autentiske samtalesituationer.
Derfor bør i allerede fra begyndelsen aftale, at I efter tur udelukkende taler sammen på det ene sprog, og at I vil overholde denne regel hele tiden. Det betaler sig på længere sigt, at I i starten ofrer den ekstra tid og energi, dette kræver.

*	Man switcher særlig hyppigt til sit eget modersmål 
når man er usikker på et bestemt område, eller når emnet er vigtigt (det er vigtigt for dig, at Tandempartneren virkelig forstår, hvad du mener),
når partneren er usikker; man vil hjælpe ham og forklarer noget på hans modersmål.
Her er der fare for, at man på længere sigt overvejende taler sammen på det sprog, der yder Aden mindste modstand@, dvs. på den mindst øvedes modersmål. Dette resulterer i, at den af de to, der kan fremmedsproget bedst, lærer mere end den anden; den sproglige afstand bliver hele tiden større. Derfor bør I aftale, at I overholder en skarp tidsopdeling:

	Først x minutter med sprog A - så x minutter med sprog B

Dette gælder også, når I behandler et enkelt tema eller et grammatisk emne på begge sprog.
For øvede er situationen naturligvis en anden, I kan opstille ordlister og lave oversættelsesøvelser.
Man kan anvende følgende tommelfingerregler, når møderne skal forberedes:

*	Jo ringere forkundskaber Tandem-partnerne har, jo nøjere og klarere bør møderne planlægges. Overvej altid før møderne, hvad I vil lave.

*	Når man taler på sit modersmål, bør man hverken anvende for komplicerede udtryk eller for vanskelige sætningskonstruktioner. Tandenpartneren skulle jo gerne blive ved med at synes, at det er sjovt trods al pukleriet.

*	På den anden side er det lige så vigtigt at undgå ord-til-ord-oversættelser og alle former for babysprog (at man taler ekstremt langsomt, at man bruger for mange infinitiver osv.). Når man taler naturligt, træner man også den andens lytteforståelse, og det kan for øvrigt være spændende at iagttage, hvordan man selv lærer at udtrykke sig enkelt på sit modersmål, uden at det bliver unaturligt.

*	Når du forklarer din Tandem-partner noget, så er det bedst, at du gør det i små skridt og sådan, at han/hun straks kan benytte de nye informationer.  Det afhænger af, hvor tålmodige I er over for over for hinanden og jer selv, men det fører på den anden side også med det samme til en succesoplevelse. Det er naturligvis mere anstrengende at give forklaringer v.hj.a. definitioner og omskrivninger end ved at finde en direkte oversættelse i ordbogen, men værdien ligger i, at man husker forklaringen meget bedre på denne måde. I har jo tid nok. Når der er et ord, din Tandem-partner ikke forstår, så forsøg at bygge dine forklaringer op om gestik, kropssprog, tegninger eller:
synonymer (ord med samme betydning), fx tale - snakke
antonymer (ord med modsat betydning), fx stor - lille
underordnede begreber, fx papegøje - fugl
overordnede begreber, fx frugt - æble
begreber på samme niveau, fx appelsin - banan
afledninger, fx jage - jagt
associative sammenhænge, fx mand og mus
ordsammensætninger, fx bane - gård
sammenligninger og personlige forhold (du ler meget) osv.

Hvis din partner efter 5 minutter stadig ikke har forstået dig, kan du naturligvis benytte en ordbog; det kan anbefales, at man først benytter en ensproget udgave.
Også her støtter det hukommelsen, hvis det nye ord eller den nye struktur gentages eller skrives ned.

*	Generelt gælder det, at jo mindre Alæreren@ gør, jo bedre; for hvert skridt, den Alærende@ selv gør, giver ham/hende en mulighed for at benytte sine kundskaber aktivt.


Valg af emner

*	Fordelen ved Tandem-partnerskabet ligger i, at man kan lære nye strukturer og udtryk i en direkte og levende sammenhæng. Derfor er det vigtigt at have forberedt et samtaleemne til det enkelte møde.

*	Skal et Tandem-forløb fungere, er det af grundlæggende betydning, at man foretager et bevidst valg af emner. At man under møderne taler om emner af fælles interesse øger motivationen, og det kan også hjælpe med at løse de problemer, der kan opstå på grund af forskelle m.h.t. sprogniveau.

*	Det er nemmest at komme i gang med et Tandem-forløb ved at arbejde med konkrete, centrale emner fra det daglige liv så som familie, hobbys, arbejde, studium osv.

*	Det er nødvendigt med en mere nøjagtig planlægning i faser, hvor der arbejdes intensivt med grammatik, ordfelter osv. - i forbindelse med almindelig konversation er det normalt nok at blive enige om et emne og at finde materiale til det.  Nyttigt materiale kan fx være bøger, artikler fra aviser eller tidsskrifter, viser, noveller, fabler osv. Det er vigtigt at man vælger tekster der er sprogligt passende og klare; hvis der er for vanskelige ord eller sætningskonstruktioner kan det føre til den omtalte @switchen@ tilbage til modersmålet. For mindre øvede Tandem-par kan billeder og fotografier være en stor hjælp og inspiration ved samtaler.
Det aktuelle kulturudbud kan giver yderligere samtaleemner: I bør aftale fælles teater-, biograf-, udstillings- og koncertbesøg (måske også på den ene af Tandem-partnernes modersmål) - afhængig af jeres interesser. Hvis I fx under en del af Tandem-forløb også samtidig tager del i et sprogkursus, så giver det som regel også en masse samtalestof.

*	Der er ikke nogen patentopskrift på, hvordan man finder godt og egnet materiale. Den vigtigste forudsætning er sandsynligvis den enkeltes personlige relationer, sådan at får et umiddelbart indtryk af en del af det andet land, den anden kultur. Om Tandem-udvekslingen får succes, afhænger derfor også direkte af dine egne ideer og forslag og dit engagement.

*	Folkebiblioteker og universitetsbiblioteker har ofte et stort udvalg af bøger og tidsskrifter på dansk og andre sprog. Grammatikbøger kan hjælpe dig, når du skal give forklaringer på de sproglige problemer, der sikkert dukker op under Tandem-forløb. Vi kan særligt anbefale følgende:
-	Barbara Fischer Hansen og Ann Kledal: Grammatikken (Specialpædagogisk forlag, 1994, ISBN 87 7399304 2)
-	Annelise Munck Nordentoft: Hovedtræk af dansk grammatik (Gyldendal, 1977)

*	Det er af stor værdi, hvis du kan tilbyde din partner at fortælle om kulturen og livsvilkårene i dit land/din by. Det, der på denne måde ligger ud over det konkrete arbejde med sproget, og det dertil hørende interkulturelle aspekt, giver oftest de mest interessante samtaler og er det, man husker bedst. Det gælder om at gribe chancen for at få noget at vide om den Afremmede@ kultur helt eksklusivt - og at give Tandem-partneren den samme mulighed.

*	I bør under ingen omstændigheder udelukkende lave grammatikøvelser, men så vidt muligt arbejde varieret med de aspekter der er relevante for sprogindlæringen (fx grammatik, ordforråd, tekster, udtale, konversation).  Samme variation bør forekomme m.h.t. de anvendte medier (lydbånd, video, fjernsyn, udstillinger, film osv.) og teksttyper (eventyr, aviser, litteratur osv.).

*	Når vi tænker tilbage på vores skoletid, kan vi huske, at det var de ting, som vi virkelig interesserede os for, som vi lærte bedst og bedst kunne huske. Denne erkendelse bør man også tænke på i forbindelse med sprogindlæringen. Har man først rigtig fået vækket interessen for noget, fører det let til spændende og spontane samtaler. Dette er tilladt i forbindelse med Tandem-indlæringen, og det er uden tvivl en af metodens fordele i forhold til traditionelle indlæringsmetoder. Alligevel vil vi gerne gøre opmærksom på den fare, der kan ligge i dette. Lad være med at lade jer rive så meget med, at i helt glemmer det, Tandem-partneren har forberedt. Dette ville kunne føre til frustration og skuffelse. For at et Tandem-forløb skal kunne lykkes, er det vigtigt, at begge partnere tager aktivt del i møderne og tager dem alvorligt.


Emneforslag

De følgende emneforslag er blot nogle få ud af det ubegrænsede antal emner, som står til rådighed for Tandem-partnere. De skal give jer et par konkrete ideer til jeres første møder og inspiration til, at I kan udvikle jeres eget program. Når I udvælger emner bør I hele tiden tage højde for jeres fremmedsprogsniveau: Hvis de emner, I prioriterer højest, er for tynde, bliver det hurtigt kedeligt. Hvis de er for krævende, fører det hurtigt til frustrationer og ofte til endeløse ordforklaringer i stedet for aktiv kommunikation.  Der er derfor tale om en generel liste, der ikke giver sig ud for at være fuldstændig - vi håber, den kan inspirere jer til at tænke over, hvilke samtaleemner, der står til jeres rådighed.

*	Enhver personlig information, som du er villig til at give (familie, arbejde/skole/uddannelse; hobbys/fritid, vaner/uvaner)

*	Spændende historier fra dit/jeres liv:
Ferie: Hvor? Hvornår? Hvor længe? Sprog? Feriefotos?
Dit første job
Dit yndlingsfag i skolen
Den bedste/værste fødselsdag i dit liv
Dine barndomsdrømme/-helte

*	Fascinerende historier om din fremtid:
Hvor er du om ti år?
Hvor ville du gerne være om ti år?
Hvis nogen skulle skrive om dit liv, hvad ville de så sige, var den væsentligste begivenhed i dit liv?
Hvad ønsker du dig af dig næste liv (reinkarnation)?

*	Alle emner, der relaterer sig til tandem-partnernes kulturer/sprog:
De problemer, du har med det andet sprog
Forskelle mellem de to kulturer
Det at købe ind i de to lande
Klimaets betydning for nationalkarakteren
De to landes medier

*	Din mening om alle mulige diskussionsemner, det være sig inden for det sociale, det politiske eller det kulturelle område:
Mande- og kvinderoller i forskellige kulturer
De politikere i dit eget land eller i udlandet, som du ser mest/mindst op til
Den bedste/dårligste af de film, du har set for nylig
Fremtiden for litteraturen/bogen i et samfund præget af fjernsynet

Nogle af punkterne kan både tjene som samtaleemne og give en mulighed for at lære et nyt ordforråd. I stedet for bare at lave ordlister og oversættelser af de respektive ord, er det bedre, at man stiller spørgsmål til partneren eller arbejder sammen om mindre projekter: Fx kan det at tale om boliger være et godt udgangspunkt for at lære og gentage de ord, der har at gøre med de forskellige rum (begyndere!), med møbler, med husholdningsartikler osv.
Du kan gøre dette emne mere interessant ved 
1) at spørge konkret til partnerens bolig eller til forældrenes osv.
2) at I forsøger at finde ud af, hvilke ting i begge har i jeres boliger
3) at I i fællesskab laver et udkast til en (jeres?) drømmebolig og indretter den med møbler, lamper osv.

Det, der er det væsentlige i forbindelse med alt dette, er, at I bruger jeres fantasi til at gøre jeres møder mere interessante og også mere effektive. I virkeligheden kan enhver opgave udformes lige så kreativt og inspirerende.
I forbindelse med indlæringen af vigtige ord kan følgende emner foreslås:
Jobs, mad/madlavning/ernæring, farver, avisannoncer, indkøb, familie

*	En anden måde at anvende bestemte ord på er rollespillet. Her kan man gennemspille forskellige situationer fra dagliglivet, fx
at man besøger lægen
at man klager i en butik
at man sælger en brugt bil


Afsluttende bemærkninger:

*	I skal ikke blive frustrerede, hvis I i løbet af de første 2 eller 3 møder får en følelse af, at I ikke rigtig ved, hvordan I skal gribe tingene ad. Hvor lang tid, der skal til for at finde en fælles arbejdsstil og få et gensidigt tillidstforhold, er forskelligt fra Tandempar til Tandempar.

*	I kan lære hinanden bedre at kende og få et mere afslappet forhold til hinanden, hvis I også kan mødes uden for de private Tandem-møder, fx ved at tage med på udflugter, spise i byen osv. For at undgå en uheldig start og for at overvinde den nervøsitet, der kan være i begyndelsen, kan man også benytte det materiale, der er sammenstillet sidst i denne brochure. Men også her skal man huske på, at det er vigtigt, at man foretager et bevidst udvalg, for ikke alt materiale egner sig til alle Tandempar.

*	Du vil sikkert finde ud af, at den gode atmosfære er afgørende for hvor godt I forstår hinanden: Jo mere afslappet, I kan være over for hinanden og jo større jeres tillid til hinanden bliver, jo lettere bliver det at gentage spørgsmål, at løse forståelsesproblemer og at tage nye emner op.

*	For at en Tandemudveksling skal lykkes,  er væsentligt, at begge Tandempartnere bidrager ligeligt, at ingen tvinges til bare at høre på eller til hele tiden at oversætte; gennem ensidige turist-rundvisninger kan man heller ikke lære sprog.

*	I de sjældne tilfælde, hvor der etableres Tandemgrupper med 3 eller 4 personer, bør alle deltagerne være opmærksomme på, at der ikke der ikke opstår forlange samtaler eller diskussioner om grammatiske detaljer mellem dem, der har samme modersmål. Generelt er forklaringer lettere at forstå, når de kommer fra enkelt person.

*	Til slut: Det er naturligt, at alt ikke bare lige forløber uden problemer. Brug vanskeligheder eller tegn på, at man keder sig, som anledning til at emner og forklaringsmetoder tages op til fornyet overvejelse, og til at der måske aftales nye indholdsmæssige tyngdepunkter. Når man diskuterer åbent i fællesskab er det helt normalt, at det viser sig, at man har forskellige holdninger, og at der er uløste problemer. Blot bør dette aldrig virke truende på den enkelte person.


Min Tandem-partner hedder:

Adresse:

Sted og tidspunkt for det første møde:


Førstehjælp:

Undskyld, jeg forstod dog ikke.
Vil du godt gentage det?
Hvad betyder .......?
Hvad hedder ...... på dansk?
Hvordan udtaler man det ord?
Hvordan staver man det ord?
Vil du godt stave det?
Kan det ord også betyde noget andet?
Kan man også sige .....?
Hvad er forskellen mellem ...... og ......?
Hvornår bruger man det udtryk?
Er det slang?
Lyder det forståeligt/familiært/akademisk?




