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Tysk er der fremtid i
TVÆRINSTITUTIONELLE TYSKDAGE

K R I S T I N E  A H L M A N N  H J U L E R ,  K H J @ N G H F. D K

Tysk er der fremtid i
Et netværk mellem Aalborg Universitet, Klarup Skole, Hasseris Gymnasium og IB, Aalborghus 
Gymnasium og HF og Nørresundby Gymnasium og HF

Brobygning mellem institutioner

Opmærksomhed på tysk og vigtigheden af at lære tysk

Årlige arrangementer 

NCFF-støttede tværinstitutionelle tyskdage i 2018
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Tværinstitutionelle Tyskdage
Formål: at skabe interesse og opmærksomhed og dermed give flere elever lyst til at vælge tysk – i 
grundskolerne, i gymnasierne og på de videregående uddannelser

◦ Brobygning: at skabe forbindelser på tværs af de tre forskellige institutioner med særligt fokus på folkeskoler 
og gymnasier. 

◦ Motivation: at give gymnasieeleverne en fornemmelse af, hvor meget tysk, de har lært – og at give 
folkeskoleeleverne en oplevelse af gymnasieelevernes interesse og evner i faget. 

◦ Inspiration: at lade både folkeskoleelever og gymnasieelever møde elever/studerende fra niveauet over dem 
selv, som interesserer sig særligt for sproget 

Fokus: ordforråd

Forberedelsesdag 18.9. 2018

Tyskdag 3.10. 2018. 

Forberedelsesdagen 18.9. 2018
Forberedelsesdag: 

◦ 36 gymnasieelever mødtes på Nørresundby Gymnasium og HF for at forberede workshops til Tyskdagen 
3.10

Dagen blev indledt af to oplæg: 
◦ Lektor Mirjam Gebauer fra Aalborg Universitet om interesseskabelse

◦ Lektor Janne Plauborg fra Aalborghus Gymnasium og HF om ordforrådstilegnelse



20-09-2019

3

Forberedelsesdagen 18.9. 2018
Gruppedannelse

Emnevalg og valg af 10 vigtige ord, som skulle læres 

Planlægning og forberedelse af workshop

Kravene var: 
◦ Vælg relevante ord

◦ Lav varierede og interesseskabende øvelser

◦ Brug principper fra oplægget om ordforrådstilegnelse
◦ Gentagelse

◦ Genkaldelse

◦ Kognitiv dybdebearbejdning (arbejder eleven i dybden med ordets betydning?)

◦ Forskellig kontekst (møder eleven ordet i forskellige kontekster?)

◦ Betydningsnetværk (får eleven knyttet ordet til et netværk/ord, eleven kender?). 

◦ Mulighed for test og pointgivning

Forberedelsesdagen 18.9. 2018
Gymnasieeleverne arbejdede godt og koncentreret

De var målrettede og ambitiøse og tog hurtigt ansvar for opgaven, som de arbejdede kreativt og 
selvstændigt med

Undervejs blev de vejledt af studerende fra tyskuddannelserne på Aalborg Universitet. 
◦ Bonus: gymnasieeleverne fik lov til at tale med tyskstuderende om, hvad man laver på sådan en 

uddannelse, hvorfor man vælger den, og hvilke planer, man har for fremtiden. 
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Forberedelsesdagen 18.9. 2018
Afslutning: Indsamling af alt produceret materiale

Og så: på gensyn!

Tyskdagen 3.10. 2018
Deltagere: tre folkeskoleklasser fra vores respektive lokalområder. 

Velkomst

Workshops

Stram tidsplan
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Tyskdagen 3.10. 2018
Kåring af den bedste workshop

Bedømmelse: Jury

Kriterier: brug af viden fra forberedelsesdag
◦ Lærer eleverne ordene? 

◦ Er ordene relevante? 

◦ Er øvelserne varierede og interesseskabende/motiverende? 

◦ Bruger eleverne (nogle af) de fem principper for ordforrådstilegnelse?



20-09-2019

6

Afslutning
Til allersidst kårede vi dagens vindere

◦ Den sejeste tyskklasse vandt en tur i biografen og en skattekiste 

◦ Den bedste workshop blev belønnet med gavekort til Deutsche Bahn og kagemand. 

Evaluering
Fra folkeskolerne: 

◦ ”Det har været spændende. Man lærte noget om nye begreber, man ikke kendte fra før”

◦ ”Sjovere end ventet”

◦ ”Sjovt at lære i dag. Konkurrencer gjorde at man kunne huske det bedre”

◦ ”Det har været meget lærerigt og spændende. At lære på nye måder. Ikke kun gloser og grammatik”

◦ ”En god måde at lære på. Man har holdt gang i sig selv”

◦ Godt at få ordene med hjem, så de kunne arbejde videre med dem på skolerne

Fra gymnasieeleverne: 
◦ ”Det er dejligt at arbejde sammen med andre, der også kan noget tysk”

◦ ”Jeg har bestemt mig for at tage tysk på A-niveau”

◦ Flere gav udtryk for øget interesse i faget efterfølgende

◦ Alle har lært noget
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Evaluering
For os: 

◦ Netværk

◦ Udvidet kendskab til uddannelserne

◦ Opmærksomhed i medier og (lokal)samfund

◦ God dato - medieopmærksomhed

Udfordringer og justeringer
◦ Det kan være svært at finde deltagere

◦ Prioritering af tysk/sprogfag 

◦ Måske mere tid til eleverne på forberedelsesdagen

◦ Måske en mere indholdstung vinkel/mere tydelig faglighed
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Tysk er der fremtid i
Her i 2019 arrangerer vi en temadag med fokus på karrieremuligheder med tysk

Igen deltagere fra gymnasier og folkeskoler

Oplægsholdere med forskellige stillinger, hvor tysk er vigtigt
◦ Salg, turisme, oversættelser, undervisning, marketing og rekruttering

I 2017 afholdt vi en temadag for gymnasieelever og studerende, der udmundede i det fine 
produkt Tid til Tysk: https://www.nghf.dk/tid-til-tysk/


