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1. Projektets formål 
Det er en kendsgerning at det tyske sprog er under pres i Danmark.1 Gennem hele 

uddannelsessystemet – fra grundskole til universitet - har der de seneste år været en faldende 

interesse for det tyske sprog. Med Tyskland som Danmarks førende eksportpartner er denne 

tendens alarmerende. En særlig udfordring har været at vække interessen og glæden for det tyske 

sprog hos børn og unge. I den dansk-tyske grænseregion findes der dog en lille enklave, hvor det 

tyske sprog og tysk kultur lever i bedste velgående – det tyske mindretal. Her findes tyske 

vuggestuer, børnehaver, skoler og et gymnasie. Mindretallets institutioner er karakteriseret ved at 

eleverne både lærer det tyske og det danske sprog på modersmålslignende niveau. Samtidig føres 

børnene ind i både den tyske og den danske kultur. I skolerne er undervisningssproget tysk og et 

særkende ved mindretalsinstitutionerne er at børnene ikke altid har institutionssproget eller 

undervisningssproget som deres første modersmål. Dette stiller en række særlige krav til den 

måde skolerne tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på. Tager man i betragtning 

at det tyske gymnasium i Aabenraa i en årrække er kåret blandt de ti bedste gymnasier i Danmark, 

bliver det tydeligt at det tyske mindretal er i besiddelse af en vigtig erfaringsviden i forhold til 

hvordan børn bedst muligt undervises på tysk. I mindretallets skoler lykkes det at leve det tyske 

sprog og skabe en glæde ved sproget, hvilket er vigtige forudsætninger for at skabe lysten til at 

lære sproget.  

Formålet med projektet er at imødegå nogle af de udfordringer som tysklærere fra flertalsskoler 

står overfor når de skal undervise, ved at udnytte det sprog- og kulturpotentiale som mindretallet 

byder på. 

 

                                                            
1 Andersen, Mette Skovgaard og Karen Sonne Jakobsen, Alex Klinge, Jens Erik Mogensen, Anna Sandberg, Detlef 
Siegfried (2010): ”Tysk Nu – Konference om tysk sprog og kultur i offentlighed, forskning og undervisning i Danmark” 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde 
Universitet, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, og Copenhagen Business 
School/Handelshøjskolen. 
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2. Mål 
Projektets overordnede mål var at bidrage til et kompetenceløft hos tysklærerne med baggrund i 

erfaringer fra det tyske mindretal. Gennem formidlingen af konkrete redskaber og metoder til 

tyskundervisningen var det hensigten, at lærerne skulle blive klædt bedre på til at undervise i tysk. 

I den forbindelse var det væsentligt at opnå viden om, hvilke kompetencer lærerne selv vurderer 

de mangler for at løfte deres opgave som tysklærere. En stor del af projektet bestod derfor også af 

at afdække lærernes behov for kompetenceudvikling og hvilke udfordringer de står over for, når 

de skal undervise i tysk.  

Et andet centralt sigte med projektet var at udbrede kendskabet til det tyske mindretal og det 

pædagogiske, kulturelle og sproglige potentiale, der gemmer sig her. I den forbindelse var det 

vigtigt at skabe rammerne for netværksdannelse og fremme kontakten mellem tysklærere fra 

mindretallet og flertallet. 

 

3. Projektets aktiviteter 
For at kunne imødegå de behov og udfordringer som tysklærere i flertalsskolerne står over for, var 

det altså først og fremmest nødvendigt at vide, hvilke udfordringer det konkret drejer sig om. Da 

der inden dette projekt ikke fandtes nogen systematisk undersøgelse heraf, var det væsentligt som 

det første at foretage en behovsafdækning. Derefter var det vigtigt at opsamle den best-practice 

viden som mindretallets skoler er i besiddelse af og som kunne bruges til ”løsning” af de 

udfordringer, der var blevet tydelige. For at den opsamlede viden kunne føres tilbage til lærerne, 

blev der slutteligt udbudt et seminar til tysklærere i folkeskolen, hvor der med udgangspunkt i det 

tyske mindretals erfaringer, blev afholdt forskellige oplæg og workshops.  

Projektets forløb har altså været tredelt:  

1) Afdækning af behov og udfordringer som tysklærere i flertalsskolerne står overfor når de 

skal undervise i tysk. 

2) Opsamling af best-practice viden fra mindretallets skoler. 

3) Gennemførelse af seminar for tysklærere 
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1. Afdækning af behov og udfordringer 

Afdækningen af tysklærernes behov og udfordringer blev foretaget gennem en national 

spørgeskemaundersøgelse. Da en sådan behovsafdækning som beskrevet ovenfor ikke var blevet 

foretaget tidligere, var det væsentligt at inddrage forskellige interessenters og eksperters viden i 

forbindelse med udformningen af undersøgelsen. Således bidrog blandt andet Goethe Instituttet, 

Regionskontoret for Sønderjylland Schleswig samt Tysklærerforeningen for Grundskolen med 

vejledning og ekspertise i udformningen af spørgeskemaet. Som supplement og for at nuancere de 

kvantitative svar fra spørgeskemaundersøgelsen, blev der desuden gennemført 5 interviews med 

tysklærere. 

Spørgeskemaundersøgelsen resulterede i i alt 748 besvarelser fra tysklærere landet over og viste, 

at lærerne bl.a. føler sig udfordret i forhold til deres kompetencemuligheder, elevernes holdninger 

og motivation omkring tyskundervisningen, tilrettelæggelsen af undervisningen samt 

elevudveksling. Endelig pegede undersøgelsen på tyskfagets status i et samfundsmæssigt 

perspektiv som en væsentlig faktor, der har indflydelse på deres undervisning. Nedenstående 

fremgår nogle af undersøgelsens væsentligste resultater. 2  

 

Kompetenceudvikling 

Undersøgelsen viste, at i alt 54 % af de adspurgte tysklærere vurderer, at de enten i høj grad eller i 

nogen grad har behov for kompetenceudvikling i forbindelse med deres virke som tysklærere. Her 

efterlyser lærerne særligt kompetenceudvikling i forhold til nyt og aktuelt undervisningsmateriale 

og kompetenceudvikling der har forbedringen af deres sprogfærdigheder som mål. 

                                                            
2 For en mere detaljeret gennemgang se fx Nabosprogspublikationen (2018) udgivet af Regionskontoret for 
Sønderjylland-Schleswig (http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/). 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/
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Kilde: National spørgeskemaundersøgelse blandt tysklærere – UC Syd, 2018. N=636) 

 

Elevernes holdninger og motivation 

Et andet væsentligt aspekt som lærerne påpeger som en udfordring er elevernes manglende 

motivation og glæde ved at tale det tyske sprog. Her svarer sammenlagt 48 %, at de enten er helt 

eller delvist uenige i, at elevernes motivation for at lære det tyske sprog er blevet styrket i de år 

hvor de har undervist. Det samme gør sig gældende for elevernes sproglige niveau som ifølge 57 % 

af lærerne ikke har forbedret sig i de år de har undervist.  

På spørgsmålet om hvorvidt eleverne er glade for at tale det tyske sprog, svarer lidt over halvdelen 

(51 %) at dette ikke er tilfældet. Denne tendens viser sig ligeledes i interviewene, hvor lærerne 

tilkendegiver at det er vanskeligt at motivere eleverne til at tale det tyske sprog. Dette kan der 

ifølge lærerne være forskellige forklaringer på. For det første spiller elevernes alder en væsentlig 

rolle. Særligt i udskolingen kan eleverne være generte og føle, at deres sproglige kompetencer ikke 

er tilstrækkelige til at stille sig op foran klassen og holde oplæg. 

27%

43%

16%

14%

Hvilke emneområder ønsker du 
kompetenceudvikling i ?

Forbedring af
sprogfærdigheder

Nyt og aktuelt
undervisningsmateriale

Viden om
undervisningsforløb og
tilrettelæggelse

Andet
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Disse tal viser, at tysklærere står over for en særlig væsentlig opgave der kan bidrage til at skabe 

motivation og sprogglæde hos eleverne, nemlig en tydeliggørelse af behovet for at tale tysk. 

Lærerne peger nemlig i deres svar på, at en af de største barrierer for det tyske sprog og dermed 

også for tyskfaget er, at relevansen af at tale tysk ikke er tydelig for eleverne. Samtidig indtager 

det tyske sprog ikke nogen særlig høj status i samfundet og forbindes tit med at være et vanskeligt 

og ikke brugbart sprog. Her peger lærerne også på, at forældrenes holdninger til tyskfaget har 

indflydelse på elevernes motivation. For lærerne handler det altså i høj grad om at skabe 

autentiske sprogsituationer, hvor eleverne kan knytte positive oplevelser og følelser til sproget og 

hvor der er balance mellem det formale og det indholdsmæssige. Derved gøres tysk til et nyttigt 

og relevant sprog. 

 

Elevudveksling 

Undersøgelsen viser videre, at en af mulighederne for at tale tysk i autentiske sprogsituationer 

blandt andet er via elevudveksling. Elevudveksling er netop et aspekt, som lærerne vurderer har 

positiv indflydelse på elevernes sproglige kompetencer og motivation for at lære tysk. Lidt over 20 

% af lærerne har enten har haft enkelte elever eller hele klassen på udveksling i Tyskland. Af de 

lærere hvis elever har været på udveksling, mener 70 %, at dette har påvirket elevernes 

6%

43%
37%

14%

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
Eleverne er glade for at tale det tyske sprog

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Kilde: National spørgeskemaundersøgelse blandt tysklærere – UC Syd 2018. N=713) 
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sprogfærdigheder positivt, mens 74 % mener, at udvekslingen har øget elevernes motivation for at 

lære tysk. 

Dette positive syn på elevudveksling afspejler sig også i, at 46 % af lærerne ønsker at komme i 

kontakt med en partnerskole i Tyskland. I den forbindelse svarer en del dog også, at de ikke har tid 

og ressourcer til at planlægge og gennemføre udvekslingsforløb, fordi de er presserede i 

forbindelse med deres undervisning. Hertil kommer, at det generelt kan være vanskeligt at finde 

en partnerskole. Et formaliseret samarbejde mellem to skole kræver engagerede lærere med tid 

og overskud til at tage eleverne over grænsen eller planlægge kontakt gennem fx Skype eller andre 

sociale medier. Dette engagement er der desværre ikke altid tid til.  

 

Tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen 

På spørgsmålet om hvorvidt de har ressourcer og tid nok til at foretage detaljerede didaktiske og 

metodiske overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse af deres undervisning svarer da også 34 

% af lærerne, at de er delvist uenige med udsagnet, mens hele 29 % er helt uenige heri. Et 

lignende om ikke så ekstremt billede tegner sig ved spørgsmålet om hvorvidt lærerne vurderer at 

have tid og ressourcer nok til at foretage de nødvendige didaktiske og metodiske overvejelser i 

forbindelse med tilrettelæggelse af deres undervisning. Her er det sammenlagt 51 % af lærerne 

der enten er delvist eller helt uenige heri. 
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Strukturelle udfordringer 

Endelig bad vi i undersøgelsen lærerne om at komme med bud på hvordan tyskfaget kan 

forbedres. De adspurgte peger i den forbindelse på både strukturelle aspekter og praktiske 

forhold, der vil kunne bidrage til at gøre tyskfaget mere attraktivt for eleverne. En gennemgående 

strukturel udfordring er ifølge lærerne, at det tyske sprog ikke har nogen særlig høj status i 

samfundet. Dette gælder særligt forældrene, hvis holdning til tysk spiller en afgørende rolle for 

elevernes motivation for at lære sproget: Har forældrene haft dårlige erfaringer med tyskfaget vil 

disse smitte af på børnene. Det er derfor essentielt, at forældrene taler positivt og fordomsfrit om 

det tyske sprog. Andre strukturelle forandringer som lærerne efterlyser, er blandt andet tidligere 

sprogstart og flere tysktimer. Nogle af de mere praktiske forhold som lærerne mener kan styrke 

tyskfaget er konkrete samarbejder med tysktalende. Dette gælder ikke kun for eleverne og i form 

af fx partnerskoler - som nævnt i det foregående, men også for lærerne selv, som tilkendegiver at 

en øget kontakt med Tyskland og tysktalende vil kunne styrke deres sprogfærdigheder og fremme 

deres viden om aktuelle emner, der kan være interessante for eleverne. Endelig udtrykker lærerne 

et behov for sparring og videndeling om blandt andet undervisningsmaterialer og 

undervisningsforløb.  

 

11%

26%

34%

29%

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -
Jeg har ressourcer og tid nok til at foretage 
detaljerede didaktiske og metodiske overvejelser i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af min 
undervisning

Helt enig

Delvist enig

Delvist uegnig

Uenig

Kilde: National spørgeskemaundersøgelse blandt tysklærere - UC Syd 2018. N=708) 
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2. Opsamling af best-practice eksempler 

Den viden der gennem spørgeskemaundersøgelsen blev indhentet tjente som udgangspunkt for 

en opsamling af best-practice eksempler fra mindretallet. I den forbindelse blev der gennemført 

interviews med lærere fra det tyske mindretal samt foretaget videoobservationer af 

undervisningssekvenser. I både interviewene og videoobservationerne blev der lagt særlig vægt på 

at identificere, hvordan lærerne i det tyske mindretal skaber motivationen for at lære det tysk 

sprog hos eleverne samt hvordan deres tilrettelæggelse af undervisningen ser ud. Disse to 

aspekter blev netop fremhævet som udfordringer af de lærere, der deltog i 

spørgeskemaundersøgelsen.  

Interviewene og observationerne viste, at lærerne fremmer motivationen hos eleverne ved at 

være konsekvente i deres brug af det tyske sprog, dog med variationer i forhold til deres elever. 

Det vil sige, at lærerne tager højde for elevernes sproglige niveauer ved i større eller mindre grad 

at hjælpe eleverne (stilladsering)sprogligt.  Lærerne gav desuden udtryk for, at det er vigtigt for 

dem at skabe autentiske sprogsituationer, der tager udgangspunkt i elevernes interesser og 

hverdag og derigennem øger deres motivation for at lære tysk. 

Med hensyn til tilrettelæggelse af undervisningen viste interviewene og observationerne, at 

lærerne i det tyske mindretal i høj grad forsøger at inddrage elevernes sproglige ressourcer, når de 

underviser i tysk, dvs. at de blandt andet benytter sig af det danske sprog i undervisningen, hvis 

dette giver mening og fremmer elevernes forståelse. Der arbejdes i den forbindelse også med en 

kontrastiv sprogbrug således, at det danske og det tyske sprog sammenlignes og stilles over for 

hinanden, for at gøre det nemmere for eleverne af se forskellige og ligheder blandt sprogene. Ud 

fra et teoretisk perspektiv tager lærerne i det tyske mindretal dermed udgangspunkt i et 

translanguaging perspektiv, hvor to-/flersprogethed beragtes som ressource og ikke som deficit3 

og hvor de forskellige sprog, som eleverne taler, kan supplere hinanden i sproglæringsprocessen. 

Herudover fremgik det af interviewene med mindretallets lærere, at disse samarbejder tæt om 

børnenes sprogindlæring med deres andre kollegaer, særligt med dansklærerne på deres skoler. 

Dette samarbejde handler bl.a. om tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor det samme emne fx 

                                                            
3 Garcia, O. and Wei, L. (2014): Translanguaging. Language, Bilingualism and Education. Palgrave Macmillan. 
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tages op i både dansk og tyskundervisningen således, at elevernes ordforråd styrkes på begge 

sprog. 

Resultaterne af denne del af projektet, blev brugt til at udarbejde programmet for seminaret. 

 

3. Seminar 

Den, i forbindelse med behovsafdækningen og erfaringsopsamlingen, indhentede viden blev 

diskuteret og præsenteret ved et seminar i oktober 2018. I alt 55 tysklærere fra hele landet fik her 

muligheden for at drøfte deres virke. Seminaret var tilrettelagt således, at både folkeskolelærere 

og lærere fra det tyske mindretal blev inviteret. Dette for at skabe muligheden for 

erfaringsudveksling og sparring blandt mindretallet og flertallet. Seminaret blev afholdt i 

Akademie Sankelmark og strakte sig over to dage.4 Den første dag blev lærerne præsenteret for en 

række forskellige oplæg. Hertil blev flere eksperter inviteret. Blandt andet blev projektets 

resultater fremlagt, der blev holdt oplæg om god praksis i forhold til sprogundervisning (herunder 

koordineret undervisning og translanguaging) med udgangspunkt i det tyske mindretals erfaringer, 

mulighederne for elevudveksling med både det tyske og det danske mindretal blev præsenteret og 

det nye undervisningsmateriale fra GrenzGenial blev introduceret. Seminarets anden dag bestod 

af tre forskellige workshops, som omhandlede det autentiske sprogmøde, mundtlig 

kommunikation i tyskundervisningen samt projektets resultater mere detaljeret. Programmets 

indhold modsvarede dermed i høj grad de udfordringer, som tysklærerne i 

spørgeskemaundersøgelsen havde givet udtryk for. 

 

4. Udbyttet af projektet  
Projektet er selvfølgelig primært kommet de lærere til gode, som har deltaget i seminaret og som 

har fået ny viden og praksiseksempler, som de kan bruge i deres undervisning. I evalueringen af 

seminaret fremhævede deltagerne bl.a. opbygningen af seminaret, hvor der blev startet ud med 

teori og forskning, som positive. De tilkendegav videre, at det var et effektivt forløb, der bidrog til 

                                                            
4 For det udførlige program se bilag 1. 
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et motiverende samarbejde, hvor networking stod i centrum. Deltagerne vurderede i den 

forbindelse især budskabet om translanguaging, som vigtigt for både lærere, eleverne samt 

politikere. 

Herudover har projektet bidraget med konkret viden om, hvilke udfordringer tysklærere i 

Danmark står overfor, når de skal undervise i tysk. Denne viden er ikke alene blevet brugt som 

udgangspunkt for resten af projektet, men har også affødt en stor interesse blandt forskellige 

aktører. Resultaterne af undersøgelsen blev bl.a. præsenteret på en konference om nabosprog 

som blev afholdt af Regionskontoret for Sønderjylland-Schleswig i maj 2018 samt en konference 

om tidlig sprogstart arrangeret af UC SYD i oktober 2018. Resultaterne er videre blevet behandlet i 

to publikationer: Grenzfriedenshefte 2/2018 udgivet af ADS-Grenzfriedensbund e.V. samt 

Nabosprogspublikationen (2018) udgivet af Regionskontoret for Sønderjylland-Schleswig 

(http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/). Undersøgelsen har desuden tjent som 

grundlag for en større behovsanalyse blandt tysklærere, lærerstuderende i tysk samt 

tyskundervisere på professionshøjskolerne ledet af Københavns Universitet. Endelig har 

spørgeskemaundersøgelsen bidraget til at sprede viden om det tyske mindretal til de lærere, der 

har deltaget i undersøgelsen. I spørgsmålet om hvorvidt de ønsker kontakt til det tyske mindretals 

skoler i form af fx udveksling og tandemklasser har ca. 400 lærere tilkendegivet interesse herfor. 

Projektet har dermed også bidraget til at styrke kontakten mellem mindretallets og flertallets 

skoler. Projektet er dermed kommet et langt større publikum til gode end ”blot” 

seminardeltagerne.  

 

5. Evaluering af projektet i forhold til mål, tidsplan og budget 
Mål: Som det fremgår af foregående, er projektets mål om at bidrage til et kompetenceløft hos 

tysklærerne med baggrund i erfaringer fra det tyske mindretal blevet opfyldt gennem tredje del af 

projektet: seminaret. Her er der blevet formidlet konkrete redskaber og metoder til 

tyskundervisningen, som har klædt lærerne bedre på til at undervise i tysk. 

I den forbindelse var det væsentligt at opnå viden om, hvilke kompetencer lærerne selv vurderer 

de mangler for at løfte deres opgave som tysklærere. En stor del af projektet bestod derfor også af 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/
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at afdække lærernes behov for kompetenceudvikling og hvilke udfordringer de står over for, når 

de skal undervise i tysk.  

Et andet centralt sigte med projektet var at udbrede kendskabet til det tyske mindretal og det 

pædagogiske, kulturelle og sproglige potentiale, der gemmer sig her. Idet 

spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af et betydeligt antal af lærere (ca. 750), og mindretallet 

præsenteres i undersøgelsen, kan denne målsætning også anses for at være opfyldt. Endeligt var 

det målsætningen, at projektet skulle skabe rammerne for netværksdannelse og fremme 

kontakten mellem tysklærere fra mindretallet og flertallet. Dette er blevet muliggjort gennem 

seminaret, hvor både tysklærere fra mindretallet og flertallet deltog. Herudover arbejdes der på at 

formalisere kontakten mellem lærere fra det tyske mindretal og tysklærere i folkeskolen.  

Tidsplan: Tidsplanen for projektet blev revideret to gange. I den oprindelige tidsplan var december 

2017 angivet som tidspunkt for projektets afslutning. Da midlerne til projektet blev overført 

forsinket, måtte denne tidsplan revideres således, at april 2018 blev det nye sluttidspunkt. 

Desværre viste det sig i starten af projektet at være vanskeligt at få et tilstrækkeligt antal af 

respondenter. I første omgang var det planlagt at nå ud til tysklærere gennem 

Tysklærerforeningen for Grundskolen, hvilket kun resulterede i ca. 40 besvarelser. En ny strategi, 

hvor spørgeskemaet blev sendt direkte til alle folkeskoler og gymnasier i Danmark, førte så til det 

endelige resultat på ca. 750 besvarelser. Samtidig viste det sig at være vanskeligt at finde et sted, 

hvor seminaret kunne afholdes. Dette medførte, at tidsplanen måtte revideres yderligere, så 

projektet blev afsluttet i oktober 2018.  

Budget: Budgettet for projektet er blevet overholdt. Budgettet lå på i alt 630.000 kr., hvoraf der er 

blevet brugt 580.269,02 kr.      

 

6. Formidling af erfaringer fra projektet  
Som beskrevet i det foregående er erfaringerne fra projektet blevet formidlet til en bred skare af 

aktører. Dette er sket gennem forskellige kanaler. Resultaterne af første del af projektet er bl.a. 

blevet præsenteret ved en konference om nabosprog afhold i maj 2018 og arrangeret af 

Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig samt en konference om tidlig tysk afholdt i oktober 2018 
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og arrangeret af UC SYD. Herudover er projektets resultater som beskrevet ovenfor blevet 

afrapporteret i en artikel i Grenzfriedenshefte: Grenzfriedenshefte 2/2018 udgivet af ADS-

Grenzfriedensbund e.V. samt Nabosprogspublikationen (2018) udgivet af Regionskontoret for 

Sønderjylland-Schleswig (http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/). Endelig er 

projektets resultater blevet formidlet i forbindelse med seminaret.  

  

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/457/
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Dag 1 onsdag den 10. oktober 2018 

Kl. 10 – 10.30 Check ind 
Kl. 10.30 – 11 Introduktion  
Kl. 11 – 12 Meningsfuld tyskundervisning: elevernes erfaringer og praksisanbefalinger 

ved Lektor Petra Daryai- Hansen, Københavns Universitet 
Kl. 12 – 13 Frokost 
Kl. 13 – 14 Translanguaging – et paradigmeskift ved Ph.d. Camilla Hansen, UC Syd 
Kl. 14 – 15 DaF für Jugendliche ved Lektor Karen Margrethe Aarøe, UC Syd 
Kl. 15 - 15.30 Kaffepause 
Kl. 15.30 – 16.30 Sydslesvig, Elevudveksling og Sommerferierejser? ved konsulent Jeppe Pers, 

Grænseforeningen 
Kl. 16.30 – 17.30 Grenzgenial- et undervisningsportal ved projektleder Adeline Muntenjon, 

Nordschleswiger 
Kl. 17.30 – 18 Fri og tid til refleksion 
Kl. 18 Aftensmad 

 

Dag 2 torsdag den 11. oktober 2018 

Kl. 7 - 8.30 Morgenmad 
Kl. 9 - 9.50 Workshop I-III 
Kl. 10 - 10.50 Workshop I-III 
Kl. 11 - 11.50 Workshop I-III 
Kl. 12 - 13 Frokost 
Kl. 13 - 14 Opsamling og evaluering 
Kl. 14 Kaffe og afrejse 

 

Workshop I: Mundtlig kommunikation i tyskundervisningen ved pædagogisk konsulent Adeline Muntenjon, 

UC Syd 

Workshop II: Det autentiske sprogmøde ved Ph.d.-stud. Katrine Fleckner Gravholt, UC Syd 

Workshop III: Styrkelse af tyskfaget – forskningsresultater ved adjunkt Sebastian Becher og adjunkt Ole 

Christian Hansen, UC Syd. 

 

BILAG 1: PROGRAM  

Gratis kursus til tysklærere i folkeskolen 

 


