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Udfordringer: seks væsentlige problematikker 

1. De unge fravælger sprogfagene

2. Der mangler sammenhæng i sprogundervisningen

3. For få dimittender mestrer sprog i samspil med andre 
kernekompetencer

4. Kvaliteten i sproguddannelserne kan forbedres, og 
forsyningen af dygtige sprogundervisere kan blive 
en fremtidig udfordring

5. Små sprog- og områdestudier nedlægges

6. Der mangler oversættere til danske           
virksomheder og danske tolke til EU

(Strategi for styrkelse af fremmedsprog i 
uddannelsessystemet, 2017, s. 5f)
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Uddannelsesinstitutionerne skal samarbejde 
mere om sprogundervisningen

”Der samarbejdes i dag ikke i tilstrækkelig grad mellem 

undervisere og ledere på de forskellige uddannelses-

niveauer om sprogundervisningen. 

Konsekvensen er et tab af viden om elevernes sproglige 

færdigheder i overgangen fra grundskolen til 

ungdomsuddannelserne og videre i uddannelsessystemet, 

hvilket svækker mulighederne for at bygge videre på 

det, eleverne allerede kan.” (Strategi, 2017, s. 15)
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• Regeringens strategi for Tyskland, 2016

• Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af tysk, 2016 

• Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole   
i samarbejde med Tysklærerforeningen for Grundskolen

• Arbejdsgruppe: Kirsten Lauta (KP), Ken Farø (KU) og Petra 
Daryai-Hansen (KU/KP, faglig ledelse) 

• Formål: at styrke samarbejde mellem tysklærere på tværs af 
grundskoler og ungdomsuddannelser gennem fem regionale 
kontaktseminarer mhp. at lette tyskelevernes overgang til 
ungdomsuddannelserne

Projekt: ”Brobygning i tyskfaget – regionale 
kontaktseminarer” (2017-2018)
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Brobygning: hvorfor og hvordan? 

• Internationalt (supraniveau) 

• Nationalt (makroniveau) 

• Institutionelt (mesoniveau) 

• Læreren, klassen (mikroniveau)

• Eleven (nanoniveau)
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Det er vigtigt, at man hele 
tiden bygger videre på 
det, man allerede har.

(elev, 9. klasse,
Randersgades Skole)

Eleverne forventer, at den pædagogiske linje 
fra folkeskolen fortsætter. [...] 

Rigtig mange vælger tysk fra i gymnasiet 
(selv de dygtige). De er bange for ikke at slå til.

(Folkeskolelærer, 2017)



Makroniveauet: læreplaner

”Det er vigtigt, at lærerne udveksler metoder og syn på 
læring, således at eleverne møder den samme indstilling i 
undervisningen, og deres overgang til ungdoms-
uddannelserne derved lettes.” (Vejledning for faget tysk)

”Undervisningen skal tilrettelægges således, at der bygges 
bro mellem de to uddannelsestrin.” (Læreplan for tysk, 
stx/hhx)
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Mikroniveau
(læreren):
Kendskab til 
læreplanerne 

(n= 93)



Mikroniveau
(læreren):
Kendskab til 
læreplanerne 

Som tysklærer i 
folkeskolen ved du ikke, 

hvad elevene egentlig 
forventes at kunne, når de 

starter i gymnasiet. 
(Folkeskolelærer, 2017)

Vi ved for lidt om, hvad 
eleverne kommer med fra 
folkeskolen, ikke kun fra 

læreplanerne, men også fra 
den daglige undervisning.

(Gymnasielærer, 2017)
(n= 93)



Erfaringer fra brobygningsseminarerne

• Manglende kendskab til hinandens læreplaner, 
undervisningsformer/didaktik, eksamensformer 

• Nysgerrighed med hensyn til hinandens praksis og 
rammebetingelser

• Undren over, hvorfor der er så ringe fagligt kendskab til 
hinandens områder, set i lyset af at man underviser i 
samme fag   

• Ønske om flere muligheder for faglig udvikling og 
samarbejde i et brobygningsperspektiv
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Brobygningsseminarerne etablerer praksisfælleskaber 
mellem lærere fra grundskoler og ungdoms-
uddannelser i faget tysk med udgangspunkt i to 
hovedtematikker:

1. Brobygning gennem fælles læreplansanalyse:         
Fælles Mål og vejledningen sammenlignes med 
læreplaner i de gymnasiale uddannelser

2. Brobygning gennem fælles udvikling af 
brobygningsaktiviteter (”mikroprojekter”)
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1. Læreplansanalyse mhp.
at finde frem til centrale 
ligheder og forskelle
mellem folke- og 
gymnasieskolen, fx

* analytiske kompetencer
* æstetisk bevidsthed 
* erhvervsmæssige forhold  
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Læreplansanalyse
Eksempel

Deltagere, 2017



Supraniveau (internationalt): 
Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog
som centralt brobygningsværktøj
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https://www.emu.dk/sites/default/files/selvevalueringsskala.pdf



2. Brobygningsaktiviteter – mikroniveau (læreren/klassen) 
og mesoniveau (skolerne)

• Enkelte projekter har fokus på lærersamarbejde (fx udveksling af 
forventninger, mål, prøveformer, undervisningsformer, 
undervisningsmateriale)

• Primær målgruppe: 9. klasse- og 1. g-elever (8./10. klasse, 2. g)  

• Korte projekter (fx ”ein deutscher Abend”), heldagsaktiviteter og 
længere forløb (fx ”Berlinalen”) 

• Samarbejde med afsæt i et emne, der vurderes at være relevant 
både i 9. klasse og 1. g (fx Jung sein, Anders sein,, sociale medier, 
rejser, sport) 

• Brobygningsaktiviteter, der tager afsæt i spørgsmålet ”Hvorfor 
tysk?”
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”Schüler bauen Brücken” (”Elever bygger broer”)

• Gymnasieelever besøger folkeskolen for at afmystificere 
folkeskolernes forestillinger om tyskfaget på de 
gymnasiale uddannelser og for at motivere dem for 
tyskfaget (workshops, oplæg) 

• Gymnasieelever underviser elever i grundskolen fx ved at 
forberede folkeskoleeleverne til prøverne i faget tysk
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Udvalg og tilrettelæggelse
– centrale spørgsmål:

• Hvad bidrager aktiviteterne til ift. 
elevernes og lærernes læring i    
et brobygningsperspektiv?

• Hvordan kan elevernes 
samarbejde stilladseres?

• Hvordan kan aktiviteterne tage 
højde for det kultur- og 
sprogmøde, der tilrettelægges    
for eleverne og lærerne                    
– både socialt og fagligt?
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Evaluering, del 1: Hvad har vi gjort?

For at have en positiv og vedvarende indflydelse på lærere, elever 

og organisationer, er det centralt at efteruddannelsen:

1. fokuserer på lærernes refleksioner og behov

2. fremmer lærernes ejerskab og bottom-up inddragelse på alle 
niveauer

3. etablerer et samarbejde lærerne imellem og et samarbejde 
med eksperter

4. er praksisnær og understøttes af skolen som organisation samt 
uddannelsessystemet generelt

5. strækker sig over et længere tidsforløb, idet forandring tager tid

(Daryai-Hansen & Henriksen, 2017, s. 39, med afsæt i Borg 2015)
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Evaluering, del 2: Hvad mangler der?

For at have en positiv og vedvarende indflydelse på lærere, elever 

og organisationer, er det centralt at efteruddannelsen: 

1. fokuserer på lærernes refleksioner og behov

2. fremmer lærernes ejerskab og bottom-up inddragelse på 
alle niveauer

3. etablerer et samarbejde lærerne imellem og et samarbejde 
med eksperter

4. er praksisnær og understøttes af skolen som organisation 
samt uddannelsessystemet generelt

5. strækker sig over et længere tidsforløb, idet forandring 
tager tid

(Daryai-Hansen & Henriksen, 2017, s. 39,                                        
med afsæt i Borg 2015)
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