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I Speak Body
and English
’I Speak Body and English’ er et
AT-forløb1,derhandleromrytmei
kropogsprog,hvorfageneidrætog
engelskarbejdersammen.Forløbet
liggeriandetsemesteraf 1.g.,oger
detandetAT-forløbaf deialtotte
forløb,elevernedeltageriiløbetaf
treår.’ISpeakBodyandEnglish’adskillersigframereeksamensorienteredeAT-forløbved,atdetafsluttende
produkterenpraktiskudførelseafen
performancemedudgangspunktiet
fotografi,derknyttersigtilendansegenre og den tilhørende subkultur.
Det er et krav til elevernes performance,atdebådeskalinddragerytmen i kroppen i form af  dans og
rytmenidetengelskesprog.Eleverne
skalaltsåinddrageenellerflereformerforverbalkommunikationpåengelskideresperformance2.
2+2=5
Idéentil”ISpeakBodyandEnglish”
opstodistartenaf skoleåret2009/10
i Midtsjællands Gymnasieskoles
idrætsfaggruppeudfraetønskeom
atkunneanvendefærdighederfrafokusområdetmusikogbevægelseifagets læreplan i et fagligt samspil.
Elevernes forudsætninger for at
indgåidetfagligesammenspilville
såledesværeetkendskabtildenbasale teknik i de tre danseformer
showdance, streetdance og social
dance,somkomtilatindgåiforløbet.Engelskfaggruppentogbegejstret
imodforslagetometfagligtsamspil
med fokus på brugen af  krop og
sprogipraksis,damundtligfremstillingpåetflydendeengelskeretaf de
fagligemåliengelskfaget,ogdetengelskesprogslydsystemhørertilfagetskernestof.
ViharlavetAT-forløbetigennem

fireår,ogalleforløbharnaturligvis
ikkeværetnøjagtigens,menidetfølgende vil vi beskrive den overordnedeidémedforløbetsamtnogleaf
deindledendeøvelser,somharværet
brugtiengelskdelen.
De faglige mål for projektarbejdet
medperformanceerpådeneneside,
ateleverneskalmestreoganvende
enkeltfagligefærdigheder,dvs.forengelskfagetsvedkommendeomdetengelske sprog anvendes flydende og
korrektmedsærligfokuspåudtale,
intonation og rytme, og på den
anden side, at eleverne skal være i
standtilatintegreredisseenkeltfagligefærdighederienhelhed,dergår
påtværsaf ogoverskriderdetofag.
Derforhævdervi,at2+2=5,for
nårvilæggerdetdetofagkanhver
forsigsammen,bliversummenhøjere,iogmedatengelskdelendrager
nytte af  idrætsdelen og vice versa
samtidigmed,atderskernogetnyt.
Forløbetstrækkersigoverenperiode
påfemdagebeståendeaf ialt17modulerà90minutter,hvorelevernearbejderigrupperpåfemtilsekselever,
og hvor lærerne primært fungerer
som vejledere.  Udover det afsluttendeprojekt,somerenperformance
iformafenverbalogkropsligfortællingaf historien,skaleleverneaflevere to skriftlige produkter i hhv.
engelskogidræt.Idenengelskeopgaveskaldefindematerialepånettet
omdengenreogsubkultur,somde
skalarbejdemed,ogudvælge,hvad
dererrelevantatinddrageienkort
ogpræcisformidlingsopgavepåengelskmedhenvisningertil,hvorde
harderesvidenfra.
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We stress the words we want the
world to hear …
Forløbetbegyndermedenfællesintroduktionaf ugensprogramforalle
klasser.Engelskvinklenindledesmed
toeksemplerpåsprogetsrytme.Først
siger alle sætningen “We stress the
wordswewanttheworldtohear…
” og klapper samtidig rytmen (da
DUMdaDUMdaDUMdaDUM
da DUM), som er hjertets rytme
gangefemogsåkaldetjambiskpentameterellerfemfodsjambe3.Iandet
forsøgbedervielevernelæggetrykket omvendt (DUM da DUM da
DUMdaDUMdaDUMda)forat
demonstrerevigtighedenaf sprogets
rytme,eftersomsætningennubliver
mereellermindreuforståelig.
Iforlængelseaf ovennævnteservi
etkortklipfrafilmen‘Renaissance
Man’4. Klippet viser Melvin, som
skallæseopfraHamletakt1,scene
3:
Neither a borrower nor a lender be,
For loan oft loses both itself and friend,
And borrowing dulls the edge of husbandry …
menfordihansoplæsningeruden
rytme, er det umuligt at forstå det,
hanlæser,oglærerenfårderforde
andre elever til at tromme rytmen,
hvilketstøtterMelvinihansoplæsning.
Vifortsætterklassevismedforskelligesmåøvelser,somfokusererpåintonation, tone og rytme. Klassen

1ATerforkortelsenforalmenstudieforberedelse,hvorto(ellerflere)fagfraforskelligehovedområderogdissesmetoderanvendestilatbelyseetgivent

emne.

2Detkanf.eks.væreformidlingellerfortællingiformaf tale,dialog,rapellersang.
3Vinævnerikkebegrebetjambiskpentameteriintroduktionen,daviblotønskeratvisevigtighedenaf sprogetsrytme,menviharefterfølgendekunnet

henvisetileksemplet,dadeaf eleverne,derhavdeengelskpåA-niveaulæsteShakespeareogidenforbindelseskullevidenogetom’blankverse’og
’iambicpentameter’.
(http://goo.gl/J5asLR)

4www.youtube.com/watch?v=WIYzalNlhq8&list=PL694C63C6E4206169.
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delesopitodele,derfårudleveretto
forskelligedigte:’ThisBetheVerse’5
af PhilipLarkinog’WeandThey’6
af RudyardKipling,ogdernæstarbejdesderismågrupperaf tretilfire
elever.
Larkinsdigtbegyndersåledes:
They fuck you up, your mum and dad
They may not mean to, but they do
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.
MensførstestrofeiKiplingsdigt
lydersåledes:
Father, Mother, and Me
Sister and Auntie say
All the people like us are We,
and everyone else is They.
And They live over the sea,
While We live over the way,
But - would you believe it?
- They look upon We
As only a sort of They!
Eleverneharikkelæstdigtenefør,og
deskaleksperimenteremedforskelligeoplæsningsmulighedermedhenblikpåoplæsningfordeelever,der
hararbejdetmeddetandetdigtog
derforikkekenderdigtet,deskallytte
til.Alleredehererelevernesåledes
nødt til at forholde sig til rytmen i
sproget, og hvilke konsekvenser
deres valg får for deres publikum.
Som i alle tekstlæsningsfag spiller
analyseogfortolkningogsåenstor
rolleiengelskfaget,ogselvomvial-

drignævnerdetoord,nårviintroducererøvelsen,erdetibundoggrund
analyseogfortolkning,elevernekastersigudi,nårdeforholdersigtil,
hvordan de vil lave en meningsgivendeoplæsningaf detodigte.Ligesom Melvin i filmklippet skal
eleverne finde rytmen i sproget …
and therefore they need to speak
bodyandEnglish!
Øvelsenpegerfremmodfremlæggelsenislutningenaf ugen,hvorder
i fremlæggelsens verbale del bliver
lagt vægt på intonation (talemelodien)idetengelskesprog,rytmeni
sprogetsamtatdetsprogligeudtryk
hængersammenmeddenkropslige
performance.
Budskab og rytme
Dagensnæsteøvelsebegyndermed,
atviseroglyttertilenbidfratoberømte taler: ’I Have a Dream’7 af
MartinLutherKingogNelsonMandelas indsættelsestale8. I denne
øvelseliggerfokusprimærtpåfremførelsen,påmådenKingogMandela
brugerintonationogrytmeisproget,
oghvordandehverisærfårformidlet
deresbudskab.Elevernelaverenliste
med”dosanddon’ts”,ogtopscoreren på listen over ”don’ts” er hver
gang’oplæsning’.Nårvifremlægger,blivervititfristettilatlæseopfra
det, vi har forberedt, den sproglige
rytmeblivermonoton,vifokuserer
på dokumentet, vi læser op af  og

“They fuck you up, your mum and dad ...”.
Foto: Julia Freeman-Woolpert, Concord, United States.
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glemmer måske at kigge på publikum,ogrisikoenforatvorestilhørere ikke hører efter vokser. Det
betydernaturligvisikke,atdet,der
skalfremlægges,skallærersudenad
(forsåerderogsårisikofor,atvibare
japper det, vi vil fremføre af  uden
hensyntagentilsprogetsrytme),men
atviernødttilatgørebrugaf talekortmedstikordogkorteformuleringer,somvisåkantaleudfra.Denne
øvelsepegersåledesfremmodden
afsluttende fremlæggelse, for ikke
nævne alle de andre fremlæggelser
elevernevilblive’udsat’forideres
gymnasieforløb.
I den tredje øvelse arbejdes der i
smågrupperpåtretilfempersoner.
Eleverne får udleveret ’I Have a
Dream’ipapirudgave,oggrupperne
blivertildelthverderesmusikgenre,
som de skal fremføre et uddrag af
taleniforrestenaf klassen.Musikgenrenkanværerap,reggae,heavy,
country,musical…HvisMartinLutherKinghavdeværetcountrysanger,
hvordanvillebudskabetsåværeblevet formidlet? Eleverne bestemmer
selv,hvilketuddragdeønskeratarbejde med, og de må gerne lave
sprogligejusteringeritalensordlyd
foratkunneformidlebudskabetpå
genrens præmisser, hvilket falder
demheltnaturligtognæstengiversig
selv.Detsprogligeindholdogsprogetsrytmegårhåndihånd.
Den skriftlige dimension
Mandagensintroduktionsøvelserer
stortsetslut,ialfalddeøvelserder
drejersigomrytmenisproget,men
daderertoskriftligeafleveringeri
løbetaf ugen(enihvertfag)præsentererengelsklærerenkortelevernefor
kravenetildenskriftligeengelskopgave,hvorvibederomenredegørelse
påengelskforgenrensogsubkulturens baggrund, kropsudtryk, sprog
ogbevægelsesmønstremedudgangspunktietudleveretbilledeogresearch på internettet. Eleverne skal i
fodnoterangive,hvorfraderesoplysningerstammer,ogviunderstreger,
at’copyandpaste’eratbetragtesom
snydogderforabsoluthørerunder
5www.poetryfoundation.org/poem/178055
6www.kipling.org.uk/poems_wethey.htm
7www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs
8www.youtube.com/watch?v=grh03-NjHzc
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’don’ts’.Denskriftligeafleveringskal
væreensammenhængendeogstruktureretopgavemedenindledningog
enafrunding.Dererfokuspåkohærenssåvelsomkohæsion,ogdadet
erengruppeaflevering,eralleigruppenansvarligeforheleproduktet,og
selvom eleverne uddelegerer opgaverne,såerkorrekturlæsningaltsåen
opgave,derpåhvilerhelegruppen.I
denengelsksprogligebedømmelsefokuseresendviderepågrammatik,og
de grammatiske emner, som har
væretgennemgåetiengelskundervisningen (det kan eksempelvis være
ordstilling,verbalkongruens,do-omskrivningmm.)forventerviikkeat
finde i gruppens skriftlige produkt,
nårfem-sekseleverharlæstkorrektur
inden aflevering, og der har været
mulighed for at få hjælp og vejledning hos engelsklærere undervejs.
Detskriftligeprodukt(ogtildelsarbejdsformen)ersåledesenkomprimeretudgaveaf nogleaf dekrav,der
stilles til de skriftlige opgaver, eleverneskalaflevereideresgymnasietid.
Defællesøvelserpåforløbetsførste
dagerslut,oggrupperneharnutid
tilatlæggeenplanfor,hvordanog
hvornårdevilløseugensforskellige
opgaver.Dererdeadlinefordeskriftlige produkter onsdag og torsdag,
menderudoverstrukturerereleverne
selvderestidfremtilfredag,hvorde
fremlæggeroggiverhinandenfeedback.
Man skal turde turde
’I Speak Body and English’ er et
praktiskforløb,ogdeterlidtligesom
om, det bare er noget, vi leger, og
nogleeleverhardetsomfiskivandet.
Mendeterogsåetgrænseoverskridendeforløb,hvorvikommertilat
udstilledet,viikkeersågodetil,og
derforhandlerdetmegetomatturde
turde. Engelsksprogets intonationsreglerfårnogleelevertilatføle,atde
skal skabe sig og nærmest vende
vrangenudpåsigselv,ogkombineret
meddanseniidrætsfagetkanmani
den grad føle sig udfordret verbalt
såvelsomkropsligt,iogmedmani
bogstaveligsteforstandskalhavesit
budskabudoverscenekanten.
Mendetatblivestilletoverforen
usædvanlig opgave kan fremprovo-

Afsluttende projekt: Performance i form af en verbal og kropslig fortælling.
Foto: Karl-Erik Bennion, St. George, United States.

kerelæringhoseleverne,hvisdener
tilpasafmålt.IAT-forløbet”ISpeak
Body and English” stiller vi netop
eleverne overfor en anderledes opgave,dererudfordrende,krævende
oggrænseoverskridende,mensamtidigsjovoglegende,ogargumentet
fordettedidaktiskevalger,atdetkan
fremprovokerelæringhoseleverneat
blive kastet ud i et så selvstændigt
tværfagligtarbejdealleredeigrundforløbet og samtidig give dem en
selvtillid, som kan overføres til det
praktiske arbejde med kroppen i
idrætsfagetogsprogetogdetsrytme
iengelskfagetidendagligeundervisning.
Vimener,atintroduktionentilforløbetgøreleverneopmærksommepå
det,somgerneskulleværeifokusi
deresarbejdemeddensprogligedel
af deresperformance,ognårdearbejdermedsprogidetheletaget–
nemligatsprogfærdighedogsåhandleromatbrugesprogetsrytmikogtonalitet.Detunderstregesdaogsåaf
Sohaibietefterfølgendefokusgruppeinterviewmednogleaf medeleverne,derhavdedeltagetiforløbet,
hvorhannævnte”rytmenogmusikkenisproget”somnoget,hanhavde
”lært”af forløbet,hvilketdeandre
eleveriinterviewetnikkedebekræftendetil.Nivine,enaf deandreelever,tilføjedesenere,atdethunkunne
uddragefradetherforløbvar,atryt-

menisprogeterenstordelaf det.
Noglemånedereftervihavdegennemførtforløbetandengang(i2011)
sendteTanya,enaf 1.g.eleverne,følgendebeskedtilos:”I never said she
stole my money - This sentence has
sevendifferentmeaningsdepending
on the stressed word”. Tanya var
snubletoversætningenetstedpånettet,oghunsyntesdenvarinteressant
ogligetilhøjrebenettil’ISpeakBody
and English’- forløbet, og derfor
sendte hun den til os. Vi tog fluks
sætningen til os, da vi altid er på
udkigefterflereeksempler,derillustrerervigtighedenaf rytmenisproget.
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