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Mette Friderichsen, Tale-/hørekonsulent, Kalundborg

I modersmålsskole og
hos talepædagogerne
madame Campagne og
madame Ruffenach
Denne artikel er en søsterartikel til ”Jeg gik mig over sø og
land”, en artikel om to svenske talepædagogers arbejde bragt i
”Specialpædagogik” 02.06.
Jeg flyver over sø og land. Under flyet
stråler et kludetæppe af gult, brunt
og grønt. Marker og atter marker.
Rapsen blomstrer, og der løber den
fede Rhinflod. Den skærer sig gennem landet; Tyskland til venstre og
Frankrig til højre. Nu er hjulene på
jorden. ”Bonjour la France”, ”Bonjour
Strasbourg” Vi skriver den 1. maj 2007,
og der er snart præsidentvalg.
Jeg skal besøge talepædagogerne
madame Marie Christine Campagne og
madame Sandra Ruffenach samt to børnehaver for at få et indtryk af tale- og
småbørnspædagogikken i det område
af det nordlige Alsace, hvor Pierre og
Nicole JANS bor.

Mine franske kontakter
Gennem Red Barnet blev Pierre knyttet
til min familie, da Anden Verdenskrig
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Pierre og Nicole Jans

sluttede. Det var Pierre, der skaffede mig kontakt til mine specialpædagogiske fagfæller i Wasselone og
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Marlenheim, og Pierre og hans kone
Nicole gjorde i det hele taget opholdet
muligt, hvilket jeg er meget taknemlig
for.
I Frankrig er det at være talepædagog et liberalt erhverv, således er de
to talepædagoger, jeg har kontakt til,
konkurrenter.

Hos Madamme
Sandra Ruffenach
”Madame Sandra Ruffennach Ortho
phoniste” står der på skiltet ved døren
i Marlenheim, hvor Sandra Ruffenach
har sin talepædagogiske praksis. Jeg
ringer på. Fru Ruffenach åbner og
beder mig om at tage plads i venteværelset, hvor stemningen er som hos
min egen læge. Aviser og tidsskrifter
til tidsfordriv, stole langs væggene og
så er her stille. Der sidder fire voksne
og tre børn i venteværelset. ”Hvad
nu hvis orthophoniste alligevel ikke
betyder talepædagog” tænker jeg lidt
panisk, men lidt efter kommer en pige
på omkring otte år ud fra konsultationen med et A4-ark i hånden. Arket
er fyldt med smukt håndskrevne G’er.
Hvornår siger man /g/, som i gås,
og hvornår skal man sige /sj/ som i
genert. Ga, go, gy – det har jeg lært
til fransk, det kan åbenbart også være
svært for de franske børn.
Så bliver det min tur. Medbringende
ordbog og mine hjemmefra forberedte
spørgsmål, er jeg glædeligt overrasket ved, i denne private konsultation at møde en, der ligner mig lidt.
Spil og testmaterialer er på hylderne.
Sandra Ruffenach har justeret sig til
vores samtale, som foregår ved hendes
skrivebord, med mig siddende overfor,

Madame Sandra Ruffenach

ligesom hendes elever. Ind i mellem
skriver hun ubesværet på hovedet på
mit notatark. Det gør hun tit, når hun
underviser, siger hun.
Jeg spørger hvordan man bliver talepædagog. Kort fortalt, så skal man have
studentereksamen for at komme ind på
L’école d’orthophoniste”, der betyder
talepædagogskole. Uddannelsen tager
fire år, og efter endt eksamen får
man et ”Certificat de capasite d’orthophoniste”. Herefter kan man drive
talepædagogisk virksomhed i privat
praksis. Så vidt jeg kan se, minder
denne uddannelse om uddannelsen til
audiologopæd, som er en universitetsuddannelse i Danmark.

Den private praksis
”Orthophonisten” arbejder både med
børn og voksne i sin praksis. Hun tager
sig af alle former for sprog-, tale-,
læse- og regnevanskeligheder. Hun
foretager undersøgelser og individuel
undervisning i sin konsultation, tager
på hjemmebesøg og deltager i møder
på skoler og i børnehaver, hvis hun
bliver inviteret.
Man skal have en henvisning fra en
læge for at få foretaget en talepædagogisk undersøgelse, ”un bilan” (status),
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med henvisningen i hånden kan man
få refunderet prisen for undersøgelsen
hos socialforvaltningen. De fleste talepædagoger er medlem af ”Fédération
Nationale des Orthophonistes.” Denne
forening har udarbejdet officielle prislister for forskellige typer af undersøgelser og undervisning. Sandra Ruffenach
giver mig listen (2006-priser), her kan
man f.eks. læse, at en undersøgelse af
udtalevanskeligheder koster 56 euro
(ca. 450 kr.), det samme gør en undersøgelse af skrivevanskeligheder, mens
undersøgelser af fysisk og psykisk
handicappede er lidt dyrere.
Tiden er gået, jeg ville ønske jeg
kunne have spurgt om meget mere.
Da jeg kommer hjem skriver jeg til
hende for at spørge om det, jeg ikke
fik spurgt om.
Med udgangspunkt i min egen
arbejdssituation, hvor jeg hele tiden
har adgang til at vende faglige problemstillinger med mine kollegaer, og hvor
jeg hver måned modtager den samme
løn, spørger jeg hende om følgende:
Hvad gør du, hvis du indimellem
bliver i tvivl vedrørende en patient (det
kalder hun sine elever) og har brug for
at drøfte din vurdering med andre?
”Ved vurderingen af et barn sker
det faktisk nogle gange, at jeg kommer i tvivl. Jeg ringer da til hvem,
der nu måtte kunne hjælpe mig. Det
kan være egen læge, læreren, special
undervisningsteamet, eller andre talepædagoger. Det kan også være andre
professionelle i liberale erhverv (psykolog, ergoterapeut el. neurolog) eller
hospitalet… Men det vedrører ikke
min talesproglige vurdering, det er kun
hvis det er nødvendigt.”
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Hvad koster en talepædagogisk undersøgelse hos dig?
”Vi har otte forskellige slags undersøgelser, og de koster mellem 39,82 euro
og 71,10 (300 kr. og 530 kr.).”
Hvad tjener du om måneden?
”Jeg er ude af stand til at sige hvor
meget jeg tjener, det svinger. Faktisk
så modtager jeg honorarer som funktion af antallet af mine møder i min
planlægning, og den varierer fra uge til
uge, måned til måned og år til år. Jeg
sørger for at være garanteret et antal
patienter om ugen af personlige grunde (jeg har børn) og af professionelle
grunde, fordi jeg mener, det er nødvendigt med et vist antal patienter for at
bibeholde min faglighed. Nogle af mine
kolleger har dobbelt så mange patienter som jeg. Ud af mine honorarer skal
jeg betale husleje mm. samt skat. For
at kunne leve havde jeg i 2006 i gennemsnit en løn på ca. 2000 euro om
måneden. 14.900 kr.” (Jeg synes det
lyder af lidt, men man skal tænke på,
at en del forbrugsgoder er billigere end
i Danmark, og skatten ikke er lige så
høj, derudover er børnefamilieydelsen
i Frankrig højere end i Danmark, og at
børnehave/école maternelle er gratis
om formiddagen).
Da du var nyuddannet oplevede du det
da indimellem svært med pædagogiske
praksis, testning og vurdering (Jeg
tænker bl.a. på, at Sandra R. ikke har
nogen pædagogiske basisuddannelse).
”I begyndelsen var det faktisk ikke
problemer med pædagogik el. vurdering, jeg mødte.
Det var simpelt hen det at finde ud
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af, hvad jeg skulle lave i tiden med
patienterne.
Det er jo faktisk nødvendigt at have
en masse fantasi og tilpasse sig patientens humør lige den dag, og man skal
sørge for, at de 30 minutter sammen
med patienten forløber positivt både
for mig og patienten.
Jeg takker Sandra Ruffenac for hendes
svar og tænker tilbage på hendes sirligt udfyldte kalender.
For en dels vedkommende arbejder
vi med det samme, men i en ganske
anden organisering. Sandra Rufenach
kommer ikke, som jeg, dagligt i børnehaver. Børnehaverne har da også et
helt andet pædagogisk indhold, som
er langt mere fokuseret på sprog end
hos os.

I modersmålsskole
École maternelle
Ècole maternelle betyder modersmålsskole. Det er et ikke obligatorisk
læringstilbud til tre til seks-årige børn.
Børnene er i skolen om formiddagen,
om eftermiddagen må forældrene selv
sørge for privat pasning hjemme eller i
børnehave, hvis begge arbejder. Det er
gratis at gå i école maternelle, dog skal
man betale for teaterstykker, sæbe og
toiletpapir mm. En kvindelig underviser i école maternelle hedder ”une
maitraisse”. Børnehaveklasse i Frankrig
er obligatorisk, og børnene starter det
år de fylder seks lige som i Danmark.
Det er morgen. Vi har drukket café
au lait med ristet brød og syltetøj til
at dyppe i kaffen. Himlen er blå med
lette skyer, fuglene kvidrer, og den lille

alsaciske by er vågen. Det er som en
iscenesættelse af et stykke Frankrig:
”bonjour madame”, bonjour monsieur.
Folk kommer med baguettes under
armen, og en betjent dirigerer trafikken i et kryds uden lysregulering. Fra
bageren lyser og dufter det gyldent,
og børn tripper af sted med voksne i
hånden.
Jeg har fået en aftale med Claudine
Stumps, som er børnehavelærer. Pierrre
kender hende fra sit arbejde i byrådet.
Vi står og venter på hende uden for
klasselokalerne i børnehaven. Der er
fredeligt, mange af børnene er kommet
og befinder sig i klasselokalerne. Her
er ingen røde og grønne stuer, men
lokaler til undervisning – også for de
tre-årige. En del bedsteforældre kommer med deres børnebørn. De har god
tid til at hjælpe af med tøjet og få det
på plads. En enkel travl mor, forsvinder
med et ”bonne journe”, God dag!”
Claudine er i gang med at få børnene
på plads i klasselokalet for de ældste
børn. Der er 22 drenge og piger på fem
og seks år. Hun har gjort klar til aktiviteter ved gruppebordene. De ankomne
børn går straks i gange med at tegne
efter nogle små plastikskabeloner. Jeg
sætter mig ved siden af Maxîme. Han

École Maternelle Paul Elliard i Wasselone
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Dato og stavelsesdeling på tavlen

viser mig ivrigt sine tegninger. Bagpå
har han skrevet sit navn MXAÎEM med
spejlvendt E. ”Han har lidt problemer”,
får jeg at vide af Claudine. Jeg går også
i gang med at tegne, indtil Claudine
kommer med en formular, som jeg skal
udfylde. Det er en dokumentation for
hvem jeg er, så børnehaven ikke får
problemer med evt. påtale fra forældre.
”Les enfants” Børn! Kom her, kalder
Claudine. Nu er der samling i et hjørne
af lokalet indrettet dertil. Hvem mon
vi mangler i dag? ”Pauline og Luduvic”,
siger børnene i kor.
Det er Lisa, der skal fortælle hvilken dag, det er i dag. Hun klarer det
fint med kun lidt hjælp fra Claudine.
Vendredi, onsdag, dagens navn er skrevet på et stykke karton med sammenbunden skrift, og mens Lisa, med
tungen lige i munden, omstændeligt
kopierer Vendredi på tavlen, forsætter
Claudine samtalen med børnene. Kun
få gange ser jeg et nysgerrigt barneansigt følge med i mine noter og fotografering. Jeg har fået at vide, at jeg
ikke må fotografere børnene, så man
kan genkende dem. Jeg ville nu gerne
have haft nogle nærbilleder af de små
ansigter, som alle er levende og glade
med spil og gå-på-mod i øjnene.
Klassen har set et teaterstykke om
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nogle små kaniner, det hed ”Sacres
Petits Lapins”. Børnene husker og klapper stykkets navn. Claudine skriver det
på tavlen. Hun glemmer s’et i petits.
Blinker til mig, da hun tilføjer det, ja,
der er meget at lære – selv for voksne
i den franske modersmålsskole. De fem
til seks-årige præsenteres allerede for
de første grammatiske regler. Nu skal
der stavelsesdeles. Det foregår i kor:
”Sa-cres pe-tits La-pins”. En lille pige
peger på ordene og siger stavelserne.
Det går, men stavelserne skal også tælles. Børnene viser med fingre i luften,
hvor mange der er. Der er forskellige
kombinationer af 6 med henholdsvis
1+5, 2+4 og 3+3 på højre og venstre hånd. Claudine fanger børnene og
spinder en fin ende over det. Herefter
er der mere samtale. Mange af børnene
vil gerne fortælle om det cirkus, der
lige nu gæster Wasselone. Claudine
udvælger erfarent dem, der ikke har
sagt så meget endnu til at berette
om cirkus. Bagefter tænder hun for
båndoptageren, og klassen synger en
rytmisk lille sang, hvor der skal klappes og trampes til.
Hele dette program, klasselokalets
indretning og materialerne, minder en
del om vores børnehaveklasser. Disse
børn her er bare et år yngre, og der

Claudine med en af børnenes fortællebøger
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3-årige i legesalen

De 3-åriges klasselokale

er elementer af læseindlæring, som
danske elever først præsenteres for
i slutningen af børnehaveklassen og
starten af 1. kl.
Claudines klasse skal til at arbejde
i grupper. En gruppe fjerner ukrudt i
skolehaven, en gruppe arbejder med
sømbrædder, og en gruppe med skriftlige opgaver. Claudine spørger, om jeg
ikke vil ind og se, hvad de små laver.
Det vil jeg gerne. De tre til fire-årige
er i salen med børnehavens leder. De
er 22, og lederen er alene med dem. De
leger en stoledans-lignende leg, hvor
børnene i roligt tempo skal finde en
plastikplade og stille sig på, hver gang
musikken standser. Der er dog hele
tiden en plade for lidt. Da jeg kommer,
er 16 børn gået ud af legen. De sidder
ganske stille og venter på at se, hvem
der ”vinder”, de bemærker mig næsten
ikke. Et enkelt af børnene på gulvet
kommer til at løbe, la matraisse irettesætter, og straks er ordenen genoprettet. Da legen er færdig, er det spisetid.
De 22 børn går med lederen i spidsen
til deres klasselokale. Jeg er simpelthen noget målløs over dette scenarium
og ved ikke helt, hvad jeg skal mene.
Hjemme i ”mine” børnehaver har jeg
aldrig set en pædagog alene om orga-

niseret leg med 22 tre-årige, men det
kan åbenbart lade sig gøre, hvis man
mener, det skal kunne lade sig gøre.
Jeg går tilbage til Claudines klasse.”
Vous rentrez!, vous rentrez! I skal
komme ind! I skal komme ind! råber
et par af pigerne til en gruppe drenge,
der er i gang med en selvorganiseret
fangeleg ude i skolehaven. Det er den
eneste frie leg, jeg ser i de tre timer,
jeg befinder mig i børnehaven. Der
går ikke længe før drengene standser
og går ind i klassen. Det er spise- og
højtlæsningtid.
Hvad skal man så i modersmålsskolen? Undervisningsministeren skriver bag på udgivelsen af de officielle
programmer at ”...det nationale sprog
skaber og forener os, ethvert barn har
ret til at kunne træde ind i dette fællesskab, hvor det skal føle sig tilpas
og hjulpet.” Det overordnede formål
er at forberede barnet til skolestart.
Jeg bladrer i bogen og finder, at noget
af indholdet minder om de danske
lærerplaner for børnehaverne. Hos os
formuleres det nærmere indhold af
børnehaverne selv, i Frankrig er det
centralt bestemt. Børnehaverne hører
under undervisningsministeriet og ikke
under den sociale lovgivning.
23

Specialpædagogik 6 · 2007

Temaer for læring i den franske modersmålsskole
Franske læringstemaer

Tilsvarende danske læringstemaer

Sproget læringens hjerte

Sprog

At leve sammen

Sociale kompetencer og personlige
kompetencer

At handle og udtrykke sig med sin krop

Krop og bevægelse

At opdage verden

Natur og naturfænomener

Modtagelighed, forestillingsevne og
kreativitet

Kulturelle udtryksformer
Børn med specielle behov

De tilsvarende danske temaer i børnehavernes læreplaner har jeg skrevet ved siden af for en nogenlunde
sammenlignings skyld. Læg mærke til, at der ikke findes nogen formuleringer vedr. børn med særlige behov.
Læg også mærke til de sproglige nuancer i de officielle sprog.

Ikke overraskende gælder vejledningens første punkt sproget. Dette afsnit
fylder lige så meget som de andre
emner tilsammen. École maternelle
betyder jo også modersmålskole.
Inde i klassen hos Claudine ligger der
en uddybende vejledning med eksempler på undervisningens planlægning og tilrettelæggelse. Den franske
maîtresse/børnehavelærer har således ud over pædagogisk tænkning en
didaktisk tilgang til sit arbejde. Den
danske børnehavepædagog arbejder i
rammen under loven, med pædagogikken som sit faglige redskab.

Hos Marie Christine Campagne
Jeg har været til kaffe, the og kage
hos Pierres og Nicoles nabo i la Hoube.
Naboen er rigtig alscaser og taler
alsacisk, det lyder som en blanding af
tysk og fransk. Jeg har i forvejen hele
tiden haft spidse øren for at følge med
og bliver noget forvirret, da jeg hører
dette mærkelige sprog. Naboens nabo
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er tysker og taler intet fransk. Denne
kvinde, som lever alene, vil så gerne
kommunikere med mig på tysk, men
det går bare ikke, for der er ingen forbindelse til de dele af min hjerne, der
indeholder lidt tysk. Jeg får dog sagt
til hende, at H.C. Andersen engang
sagde ”Zu reisen ist zu leben,” og så
er hun vældig tilfreds. Jeg er også
tilfreds, for det er rigtigt!
Solen skinnede på de grønne vogesere, og hver af kvinderne bar overdele i dybe grundfarver, der spillede
i lyset. Kommunikationen blev smuk
på en blanding af alsacisk, tysk, og
fransk.
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Efter denne oplevelse havde jeg en
aftale hos talepædagogen Madame
Christine Campagne på Anemonevej
i Wasselone. Man skulle gå på en
lille havesti for at komme til hendes
”Cabinet” i kælderen.
Jeg har forberedt mig, men er bare
dødtræt. Marie Christine Campane er
58 år. I hendes person mærker jeg
en faglig kompetence, der rummer
mig med mit ufuldendte franske. Hun
taler langsomt og tydeligt og svarer
velvilligt på de spørgsmål, jeg stiller. Hun viser mig en henvisning fra
en læge til talepædagogisk undersøgelse, for sådan en skal der til, før
talepædagogen kan gå i gang. I det
forholdsvis lille kontor er der ergoterapeutiske legeredskaber, telefon,
computer, bøger og så nogle høretelefoner som Marie Christine bruger
til lydbehandling af dyslektiske børn.
Hun giver mig eksempler på opgaver
til børn med morfologiske vanskeligheder: F.eks. ”journal – jounaux”, lige
som på dansk: En bog men flere bøger
ikke boger. Hun lader mig besvare
opgaven, og på hendes ansigtsudtryk
ser jeg hendes glæde over, at jeg svarer
rigtigt. Det er en glæde, som jeg er
sikker på, at hun også bekræfter sine
sprogsvage elever med.

Hvad med legen og samtale
med madame Marie Christine
Campagne?
Jeg sidder i bilen sammen med Madame
Christine Campagne. Vi passerer bløde
grønne bakker med nyudsprungne vinstokke. Jeg er optaget af formiddagens
besøg i børnehaven og fortæller, at der
ikke er lovmæssige krav om arbejde

Marie Christine Campagne

med læseindlæring i børnehaverne i
Danmark, og jeg er imponeret, men
også lidt skræmt over kravene til de
franske børn. Det får Marie Christine
til at harcelere over netop de høje krav.
Hun møder jo i sin praksis lige præcis
de børn, der har det vanskeligt med
sproget. Hun fortæller levende om en
lille pige med store fonologiske vanskeligheder, som absolut ikke kunne
høre lyde eller stavelser da hun var
fem. Hun gik ikke i école maternelle,
men da hun var otte lærte hun at læse
”som en perle” Hun fik sin tid. ”Kender
du Steiner?” siger Marie, og jeg mærker, at hun ikke mener læseindlæringen behøver starte så tidligt, som den
gør i école maternelle.
Jeg har fået meget at tænke over,
og jeg synes vi kan lære af den franske
tilgang til sprog og læring. Sprog er
identitet, sprog er kommunikation,
samarbejde, viden, kunst og meget
meget mere. Formsiden af sproget
kommer ikke af sig selv. Den voksnes
sproglige bevidsthed og evne til leg
25
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Børnehaven i Marmourtier

og ”maleri” med ord i skrift og tale er
med til at bane de neurologiske spor
i barnets bevidsthed, som senere hen
skal komme det til gode, når det skal
lære. Jeg har netop læst ”Det dobbelte
barn” af Hugo Hørlych Karlsen og Erik
Sigsgaard. Det er en samling klassiske
tekster om legeteori, der minder os om
legens dannende betydning og væsentlighed. De franske børn leger også.
De vågne timer er mange og børnene
leger og lærer hele tiden. Pædagogik
er faget, der hjælper os til at finde
balancegangen, så vi ikke bremser det
kreative menneske.

Børnehaven i Marmoutier og
Ségolène Royal
Pierre har en ven, der er borgmester i
nabobyen Marmoutier. Han er medlem
af PS, socialistpartiet, og hans kommune er PS-domineret. Da jeg gerne ville
se børnehaver, skal jeg også se ”hans”
nybyggede børnehave. Den er meget
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Bogmesteren i døren til sovesalen

flottere end den i Wasselone, synes
Pierre, og det er sandt; arkitekttegnet
i en lidt imposant, men miniatureagtig
fransk stil, flot og ganske uden sammenligning med de ofte interimistiske
børnehavebygninger jeg kender.
På vejen hjem fra Marmoutier vil
Pierre aflevere nogle valgreklamer for
Ségolène Royal. Det er sidste chance
før valget, og hun skal have al den
opbakning, hun kan få. Desværre lykkedes det ikke. Champagnen, der var
lagt i køleskabet, hvis det heldige
skulle ske, kommer ikke frem.
Jeg rejser hjem dagen efter valget,
beriget og tænksom over mødet med
mine franske specialpædagogiske fagfæller. Forsiden på Dernieres Nouvelles
D’Alsace fortæller at 65,06 % alsacere
stemte på Nicolas Sarkozy. På gensyn
– ”Â bientôt!” De obligatoriske franske
kindkys veksler jeg i lufthavnen til
farvelknus til Pierre og Nicole.
n

