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hverdagslivet, social praksis og medialiseringer af forskellig slags (printmedier, fotografi, 

dokumentarfilm, spillefilm, radio, video, tv, internet). 

Fordelene ved denne sektion er: styrkelse af dansk-tysk videnskabskultur (på originalsprog), 

kompetencer i transnational forskning, forstørrelse af vejledningspotentiale, i det hele taget 

forbedret samarbejdet i forskning mellem Tyskland og Danmark, og man fokuserer på en ‘fælles‘ 

historie, den tætte kulturproblematik. Vi peger ikke kun på en sproglig sammenhæng, men også på 

nogle vigtige forskningssammenhænge, hvor det tyske sprog bruges som redskab. 

Problemer, der skal løses: forankring i universitets-systemerne; der kræves aftaler på højere 

plan om refundering; officiel anerkendelse af mig som vejleder; en bi-national aftale om 

udvekslingsprogram og stipendier mellem Købenahvn og Siegen. Forhandlinger om bi-nationale 

aftaler mellem disse universiteter er for tiden ved at blive organiseret. 

 

Sidste nyt:  

‖Mediernes kriminaliserende billedstrategier. Billedvandringer i den digitale tidsalder‖ 

i: Hans Dam Christensen/Helene Illeris (red.) 2009, Visuel Kultur. Viden, Liv, Politik. København: 

Multivers 

 

 

Henk van der Liet 

 

Fremmedsprogenes fremtid på universitetet: fra dannelsesinstrument via kernedisciplin til 

støttefag? 

 

Efter årtier med svindende søgning oplever de fleste sprogfag ved de hollandske universiteter i 

øjeblikket en markant tilstrømning af nye studerende. Enkelte humanistiske fakulteter kan i 

studieåret 2009-2010 sågar glæde sig over en vækst på tocifrede procenttal. Men spørgsmålet er, 

hvor længe glæden vil vare, og især om det vil vise sig at være vendepunktet i den negative 

udvikling, som ellers har stået på i flere år. Det er selvfølgelig i skrivende stund for tidligt at komme 

med forklaringer på fænomenet, men at den aktuelle finanskrise – der gør, at folk hellere vælger en 

længerevarende uddannelse end arbejdsløsheden – har noget at gøre med det, er der næppe tvivl 

om. 
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At så mange unge vælger en højere uddannelse, og at de søger ind på de humanistiske 

fakulteter, kan forlede os til at tro, at det nu snart er slut med sprogfagenes talmæssige styrtdyk, og 

at tingene helt af sig selv er ved at normalisere sig. Bare vi venter længe nok, vil udviklingen gå den 

rigtige vej, kunne man mene. Men denne tankegang er efter min overbevisning det mest sikre bud 

på, at vi fører os selv bag lyset og ind i en blindgyde. Selvfølgelig skal man være glad for, at 

nedgangen i antallet af nybegyndere i øjeblikket er standset, men tilvæksten må ikke blænde for, at 

der rent faktisk er en række dybereliggende problemer, der peger på en langt mere omfattende krise. 

Og den har også at gøre med vores faglige selvforståelse som humanister, forskere og undervisere 

med interesse for sprog, litteratur og alt hvad det indebærer af kontrastiv kulturel kompetence. 

Mange steder, både i Danmark og Holland, er antallet af medarbejdere, der forsker og underviser i 

de ‖små‖ sprog, inklusive tysk, blevet så lille, at der ikke længere er tale om levedygtige 

akademiske miljøer. Professorater og lektorstillinger er strøget eller ‖midlertidigt‖ lagt på is, noget 

som i sig selv er begrædeligt, men ikke nødvendigvis en katastrofe for et fags fremtid, imidlertid er 

den kritiske masse i disse år blevet så ringe, at der er fare for, at universitetsfag som tysk sygner hen 

og forsvinder fra lektionskatalogerne. Og ikke nok med det, i det øjeblik et fag ikke længere 

uddanner unge på samtlige niveauer, fra bachelor til Ph.d., så bliver den akademiske ‘fødekæde‘ 

brudt, og man synger på sidste vers. 

I dette bidrag vil jeg ikke forsøge at komme med forklaringer på, hvorfor flere unge i år har 

søgt optagelse på de humanistiske fakulteter og især på sprogfagene. Det bedste, jeg kan finde på 

hvad det angår, er indtil videre kvalificerede gæt og amatørforklaringer, så det overlader jeg gerne 

til andre at give sig i lag med. Til gengæld vil jeg gerne pejle mig ind på den faglige krise, som p.t. 

præger rigtig mange fremmedsprogsuddannelser. Hvor står fag som tysk i dag, og hvordan kan man 

definere nye eksistensgrundlag? Modersmålsinstitutterne, f.eks. tysk i de tysktalende lande og 

fransk i frankofone områder, har det altid meget nemmere end de steder, hvor tysk og fransk er 

fremmedsprog, bl.a. fordi mange af modersmålskandidaterne stadigvæk kan finde arbejde som 

gymnasielærere og inden for voksenuddannelsessystemet. Dem vil jeg ikke beskæftige mig med i 

nærværende sammenhæng, det er udelukkende fremmedsprogssituationen, jeg i de efterfølgende 

overvejelser tænker på.  

* 

Tillad mig, at jeg kommer med to retrospektive iagttagelser. Det kan være lærerigt at minde os 

selv om, at det først var i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, at de fleste 

institutter for levende sprog blev oprettet. Min egen lærestol i nordisk filologi ved Amsterdams 
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Universitet blev oprettet allerede i 1921, og det var i første omgang især interessen for det 

oldnordiske, det norrøne sprog og den oldislandske litteratur, som foranledigede universitetets 

bestyrelse til at oprette en lærestol for nordisk filologi. Faget viste sig i praksis at rumme mange 

forskellige discipliner og forskningsområder, og alt fra runologi, historisk og sammenlignende 

sprogvidenskab og litteraturhistorie til kulturvidenskab faldt indenfor instituttets virkefelt. Ved 

siden af de norrøne interesser havde i årene op til lærestolens etablering også den aktuelle nordiske 

litteratur vakt stor opmærksomhed over hele Europa, og derfor var det også en selvfølge, at 

interessen for de levende skandinaviske sprog skulle imødekommes, og de levende sprog (dansk, 

norsk, islandsk og svensk) fik større og større plads i undervisningen og forskningen for 

efterhånden endda at få et overtag. De levende sprog ikke blot supplerede de norrøne interesser, 

men de kom til at præge faget i årene efter Anden Verdenskrig. 

Det andet, som jeg synes er vigtigt at fastholde, er, at universiteterne i samme tidsrum 

forvandlede sig fra frygtindgydende og eksklusive institutioner med store kulturelle bevarings-, 

dannelses- og formidlingsopgaver i kulturelitens tjeneste, til masseuddannelsesinstitutioner i et 

langt mere sammensat og dynamisk kulturelt landskab end tidligere, da traditioner og kulturel 

kapital, for nu at referere til Pierre Bourdieu, blev fastlagt på helt andre præmisser end dem, der 

betyder noget i dag. ‖Orchideenfach‖ er ikke et udtryk, som udelukkende er forbeholdt humaniora, 

også andre videnskabelige discipliner kender til fag, som man ønsker at opretholde, til trods for at 

studentertallet egentlig er for ringe, og at undervisning og forskning i et sådant fag altid må anses 

for at være en underskudsforretning. De fleste sprogfag er blevet små eksotiske fagområder, hvor 

kun meget få studerende og ligeledes få lærere holder fanen højt. Hvilke fag inden for humaniora, 

der henregnes til disse ‖Orchideenfächer‖ eller ‖less frequently taught languages‖, er svært at sige. I 

Holland var det i første omgang eksotiske discipliner som en række asiatiske og afrikanske sprog 

(koreansk, kinesisk, japansk, m.m.) samt et antal europæiske sprog, især sprog som ikke undervises 

på gymnasierne (altså sprogfag som finsk, rumænsk, de slaviske og skandinaviske sprog, m.m.). 

Men i løbet af 90erne kunne man se, at antallet af sprogfag, som trængte til beskyttelse, voksede 

stødt, og flere og flere sprog blev stemplet som ‖småfag‖. Grunden til, at man så modstandsløst lod 

sig brændemærke, var, at der blev etableret en særlig central pulje til sikring af disse sprogs 

eksistens. Med andre ord: flere og flere sprogfag blev nødt til at søge ly under disse særlige 

beskyttelsesforanstaltninger for ikke at blive offer for de myreflittige administratorers spareknive. 

Det der skete var, at sågar store sprogfag, med stolte traditioner og forholdsvis stabile 

fremtidsperspektiver, blev slået i hartkorn med de ‖ægte‖ småfag. Således har fag som tysk og 
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fransk måttet kæmpe for deres overlevelse, og på enkelte universiteter har man rent faktisk lukket 

for tysk, fransk o.l.. I visse tilfælde har man valgt at opretholde mindre sproglige uddannelser på 

bachelor-niveau, mens masterforløbene er ophævet eller reduceret. 

I de senere årtier har man kunnet iagttage, at studerende i stigende omfang vælger andre fag 

inden for humaniora end de traditionelle sprogfag. De tværfaglige og kommunikationsorienterede 

uddannelser er blevet større og større, hvorimod de ‖gamle‖ discipliner har oplevet en generel 

tilbagegang. Derfor blev de nye fag inden for humaniora tit anset for gøgeunger, men jeg tilhører 

ikke den kategori af akademikere, der mener, at denne interesseforskydning er et tegn på akademisk 

forfald eller intellektuel fallit. Det ville også være en helt forkert konklusion at tro, at faldende 

søgning og ændrede universitære budgetteringsmodeller har fremprovokeret den aktuelle faglige 

krise. Dette er blot en del af historien. Mindst lige så vigtigt er den generelle omstrukturering af 

forskningsressourcerne. Før i tiden blev en langt større del af forskningsmidlerne direkte stillet til 

rådighed af fakulteterne. Forskningsmidlerne blev rent faktisk stillet til rådighed i og med, at man 

ansatte folk inden for visse discipliner, hvilket også indebærer, at humanistisk forskning kun i 

forholdsvis ringe grad lod sig styre og samordne i større forskergrupper og netværk. 

En af konsekvenserne af denne situation, som kritikerne ville betegne som en gammeldags 

mangel på forskningspolitik og manglende styring, er, at forskningsmidlerne er direkte knyttet til 

det fastansatte personale. Og dette personale har i princippet ingen grund til at tage sig af 

forsknings- eller undervisningsopgaver, som befinder sig uden for deres kerneområde. Selvfølgelig 

er der sket meget i sprogfagene igennem de senere årtier, men det ville være for meget sagt for 

eksempel at hævde, at tysk eller fransk på universiteterne har fundet naturlige samarbejdspartnere i 

fag som film- og tv-studier, medievidenskab, minoritetsstudier, kommunikation, m.m. Måske kan 

man sågar konkludere, at de traditionelle filologiske institutter er blevet overhalet af en række 

tendenser, som ikke principielt er blevet anerkendt som interessante undervisnings- og 

forskningsemner. 

En sidste tendens, som jeg også vil pege på, er de studerendes øgede internationale mobilitet, 

som bl.a. ved hjælp af adskillige europæiske udvekslingsprogrammer er steget markant igennem de 

senere årtier. Internationaliseringen har medført, at sproglige kompetencer har fået endnu større 

prioritet end før i tiden, samtidig med at engelsk for alvor er slået igennem som det internationale 

videnskabssprog. Men internationaliseringen medfører også helt uanede nye perspektiver for 

sproginstitutterne; således kan man etablere samarbejdsformer inden for forskning og undervisning 

som nedbryder de små institutters lokale isolation. Og ikke mindst: samarbejde kan styrke de 
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enkelte institutters forskningsprofil og styrke deres position som led i internationale netværk. I den 

forbindelse vil jeg blot nævne, at mit eget institut samarbejder med en lang række nordiske 

institutter over hele Nordvest- og Centraleuropa, inden for rammen af Georg Brandes skolen, den 

forskerskole, der har hjemmebasis på Københavns Universitet.  

 

 

Jan Engberg 

 

Internationalt samarbejde med Tyskland - det kan hverken tyskstudier eller andre 

studerende i Danmark undvære! 

 

Når man vil lære, undervise i og udforske tysk sprog og kultur på universitetsniveau, men har bosat 

sig uden for de lande, hvor tysk er officielt modersmål, er man i princippet i en lidt akavet situation: 

sprog og kulturer som studieobjekter er af en karakter, så man i hvert fald i et vist omfang er nødt til 

at dykke ned i dem, at tage dem på, at opleve dem indefra, hvis man vil have tilstrækkelig indsigt til 

at kunne udvikle egne kompetencer eller ny viden med værdi for andre. Allerede ud fra dette 

forhold giver det sig selv, at personlige kontakter og samarbejder på tværs af de nationale grænser 

er en nødvendighed. For hvordan skulle man ellers kunne få et ordentligt indblik i, hvordan kulturen 

udvikler sig, hvordan sproget aktuelt ser ud, eller hvilke forskningsresultater der er under udvikling 

i Tyskland, Østrig eller Schweiz? I det følgende vil jeg forsøge at vise, hvordan sådanne kontakter 

og samarbejder kan se ud fra mit synspunkt og ud fra mine hidtidige personlige erfaringer som 

studerende, som underviser og som forsker. Og afslutningsvis vil jeg sige noget om, hvor jeg ser et 

stort uudnyttet potentiale for internationalt samarbejde på studenterfronten i en bredere forstand – til 

fordel for kompetenceudviklingen i det danske samfund. 

 

1. Tyskstuderende 

Det har været min personlige erfaring, at det at have haft en egentlig tysksproget og tyskkulturel 

hverdag gennem længerevarende ophold i en tysktalende kultur har været altafgørende for at 

opbygge indsigt i og fornemmelse for kultur og naturligt hverdagssprog.  I min egen studietid fik 

jeg mulighed for at deltage i et sommerkursus under DAAD, ligesom jeg henlagde min 

specialeskrivning til et firemåneders ophold ved universitetet i Kiel. Begge dele gav muligheden for 

at opholde sig længe nok i kulturen til at få et nærmere indblik i dagligdagen og dens forskelle og 




