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og udgivet af Danske
Gymnasiers Sprog
arbejdsgruppe i 2019

Forord
Andelen af elever, der vælger en sproglig studieretning i gymnasiet, har været
faldende over en årrække, og selv om det nu er lykkedes at bremse denne udvikling,
er det stadig relativt få elever, der vælger at læse sprogfag på gymnasiet.
Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for Sprog er bekymret over udviklingen og
arbejder i mange forskellige fora for at styrke sprogfagene og øge elevernes
motivation for at vælge sprogfagene til. Både fordi der i en globaliseret verden er et
stadigt voksende behov for mennesker med kendskab til fremmede sprog og
kulturer. Og fordi vi som samfund har brug for flere dygtige sprogstuderende, hvis
vi skal have tilstrækkeligt med fransk-, tysk- og spansklærere til at besætte de
lærerjob, der bliver ledige, når en lang række dygtige sproglærere i de kommende år
går på pension.
Ser vi ud over gymnasielandskabet, så er der nogle gymnasier, der har gjort en
særlig indsats for at styrke sprogfagene og øge rekrutteringen. Ofte er initiativerne
sat i søen af lokale sprog-ildsjæle, der sammen med deres ledelser har truffet et
bevidst valg om at styrke sprogarbejdet.
I denne folder har vi samlet ideer til små og store sprogindsatser fra gymnasier i
hele landet, som vi håber, kan inspirere andre, der ønsker at gå i gang med at styrke
sprogrekrutteringen på deres gymnasium.
Vi har forsøgt at organisere folderen i forskellige emner såsom brobygning,
grundforløb, gymnasietiden, særlige tilbud til eleverne etc. i stedet for efter det
enkelte gymnasium. Hvis nogle gymnasier laver indsatser på flere af felterne, vil de
derfor optræde flere steder i folderen.
Bagest i folderen er en liste med inspirationskilder og en med kontaktoplysninger på
de personer, der er tovholder for sprogindsatsen på det enkelte gymnasium, og som
man kan henvende sig til, hvis man har behov for sparring eller skal have et skub til
at komme i gang.
Vi håber, I vil finde folderen nyttig.
Med venlig hilsen
Danske Gymnasiers Arbejdsgruppe for Sprog
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Brobygning
En lang række gymnasier arbejder med
sprogfagene, når de laver brobygning med
de lokale grundskolers udskolingsklasser.
Ofte har brobygningsprojekterne form af
særligt tilrettelagte undervisningsforløb,
der strækker sig over en eller flere dage,
og et gennemgående træk ved dem er, at
grundskoleeleverne opdager, at der er en
sammenhæng mellem de forskellige
sprog, og at mange ord går igen i flere
sprog.

Sprogdage på Herning
Herning Kommune har besluttet, at tysk
er det eneste fremmedsprog, der udbydes
på kommunens folkeskoler. Herning
Gymnasium inviterer derfor alle
kommunens 9. klasser til en såkaldt
Verdensdag, hvor eleverne i løbet af en
dag går rundt mellem forskellige
workshops, der bringer dem rundt til alle
de forskellig sprogfag, der undervises i på
Herning Gymnasium. Dagen ligger i
december, og eleverne slutter af med at
synge Glade Jul på alle sprog.

Faglige forløb i Hjørring
I samarbejde med erhvervsgymnasiet
EUC Nord afvikler Hjørring Gymnasium
en stribe faglige forløb for lokale
folkeskoler. To af dem handler om sprog.
Det ene hedder Myter og Sprog. Det
kører nu på andet år og bliver stadig
mere populært. Under forløbet, der varer
to-tre timer, fortæller elever fra Hjørring

Gymnasiums sproglige klasser myter fra
græsk, romersk og kristen religion.
Myterne fortælles med billeder og korte
tekster på de europæiske hovedsprog latin,
engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.
Deltagerne får præsenteret de samme
fortællinger på forskellige sprog og skal
ved hjælp af mindre øvelser opdage, hvor
meget sprogene ligner hinanden.
Det andet hedder Unge på tværs af
Grænserne og er et tilbud om 2.
fremmedsprog i enten tysk, fransk, spansk
eller italiensk.
Forløbet varer en skoledag fra 9-13.30 og
skal vække og stimulere elevernes
sproglyst og kulturforståelse.
Indholdsmæssigt tager det udgangspunkt i
unges hverdag, som den udspiller sig i
Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien.
Eleverne deltager i forskellige sproglege
og sprogspil og opdager derigennem,
hvordan sprog åbner døre til forståelsen af
andre mennesker og kulturer.
Hjørring Gymnasiums brobygning starter
helt nede i 6. klasse og fortsætter op til 9.
klasse. Niveauet i de faglige forløb
tilpasses efter klassetrin, og undervisningen varetages af dygtige sprogelever
fra gymnasiet.

Workshop i Deutsches Haus
I 2017 fik Hjørring Gymnasium en
bevilling fra Undervisningsministeriet til

at gennemføre et pilotprojekt om brobygning forankret omkring Deutsches
Haus i Sindal, som er et særligt
kommunalt sprogcenter med tre lærere
ansat. Her kommer elever fra alle
kommunens folkeskoler helt ned fra 5.
klasse skoleåret igennem som led i
tyskundervisningen.
To dage om året tilbringer eleverne fra
folkeskolens 8. klasser en hel dag i
Deutsches Haus på brobygningsworkshop.
De møder Hjørring Gymnasiums
tysklærere til en række fællesoplæg.
Desuden deles folkeskole-eleverne i fire
grupper, som roterer rundt mellem
forskellige arbejdsstationer, hvor
gymnasiets 1. og 2.g’ere har forberedt
15-20 minutters undervisning.

Gymnasieeleverne har frie hænder til at
tilrettelægge undervisningen på arbejdsstationerne, som de vil, og holder den
samme undervisningssession fire gange –
én for hver af de fire grupper folkeskoleelever.
Folkeskoleeleverne modtager til gengæld
fire forskellige bud på tysk-undervisning –
én ved hver arbejdsstation.
Der deltager omkring 50 elever i brobygningsarrangementerne, og det er de
samme elever, der kommer begge dage.
Gymnasieelevernes undervisningsforløb er
selvsagt forskellige på de to workshopdage, så folkeskoleleverne møder hver otte
forskellige undervisnings- sessioner.
Forløbet afsluttes med en Tysk Camp,
med en enkelt overnatning.

Tanken er, at dagene er med til at
afmystificere gymnasiets tyskundervisning
og aflive myterne om, at det er meget
svært at have tysk på gymnasieniveau.
Eleverne får at se, at det tysk, de
præsenteres for i gymnasiet, ikke foregår
på et skræmmende højt niveau, og at
undervisningsformen minder meget om
det, de allerede kender fra folkeskolen.
Kontakten mellem gymnasie- og
folkeskoleelever har fungeret bedre, end
den ansvarlige tysklærer Benita Vangsted
Frandsen havde regnet med. Og det er
altid det punkt, der får den bedste rating,
når folkeskoleeleverne ved afslutningen af
workshopdagene skal evaluere dem.
Det første år stillede gymnasiet til workshopdagene med de fagligt dygtigste af
eleverne, men i år meldte der sig et par
drenge med et karakterniveau på mellem
0 og 2.
”Til at starte med var jeg en anelse
bekymret over at have dem med, men nu
tænker jeg, at det måske i virkeligheden
er meget godt for folkeskoleleverne at se,
at gymnasiet også har plads til mere
middelmådige elever,” siger Benita
Vangsted Frandsen.
Projektet har været en stor succes, og
Hjørring Gymnasium besluttede derfor at
fortsætte det, da projektmidlerne udløb.
De afsatte Benita Vangsted Frandsen i 70
timer i løbet af skoleåret til at køre
projektet igennem. Og Deutsches Haus
har ligeledes afsat en af de fasttilknyttede
lærere i et bestemt antal timer.
Derudover betaler Hjørring Gymnasium
udgiften på 50 kroner pr. gymnasieelev,

der deltager i den afsluttende Tysk Camp
–mens folkeskoleleverne betaler deres
egen deltagelse.
Hidtil har folkeskolerne i Hjørring
Kommune selv skullet finde de elever, de
mente ville egne sig til at deltage i
tyskforløbet. Men der er en formodning
om, at folkeskolelærerne har travlt og
måske ikke altid har tid til at reklamere
for tilbuddet om den ekstra sprogundervisning og måske heller ikke altid er
100 procent klar over, hvad projektet går
ud på.
Derfor tager Hjørring Gymnasiums lærere
fra næste år selv ud på kommunens
folkeskoler for at fortælle om projektet og
på den måde rekruttere flere elever.

Elevambassadører
Selv om Tønder Gymnasium har et noget
mindre set-up end Hjørring i deres brobygningsprojekt, har de også rigtig gode
erfaringer med at sende deres elever ud at
undervise på de lokale grundskoler.
For fire år siden søsatte Region Syd et
projekt med elevambassadører, som
Tønder Gymnasium gik med i.
Projektet går i al sin enkelthed ud på at
udpege nogle 1.g-elever, der har tysk. De
behøver ikke nødvendigvis være gode til
tysk, de skal bare være interesserede i
faget. De klædes på til at tage ud i
grundskolen og fungere som rollemodeller
og motivere eleverne til at vælge tysk.
Hver elev sendes ud i lokale folkeskoler i
Tønder og i nabobyen Løgumkloster én
gang, hvor de underviser i 1-3 timer, uden

at deres egen tysklærer er med. Tanken
er, at de skal vise folkeskoleeleverne, at
sproget ikke er så svært, som mange går
og tror, og at man med det sproglige
niveau, man har fra folkeskolen, faktisk
allerede kan en del. Derfor giver det
mening, at det er 1. g’erne, der har rollen
som ambassadører.

mellem sprog, og at man kan overføre
noget af det, man kan på et sprog til et
andet sprog. Da Herlev ligger i et område,
hvor mange elever også taler andre sprog
end dansk, tager dagen udgangspunkt i
alle de sprog, som de deltagende elever
behersker. Det kan f.eks. være kurdisk,
tyrkisk, urdu, arabisk eller somalisk.

”Vi kan se, at det giver folkeskoleeleverne
noget med i bagagen i forhold til at turde
tale tysk. Og netop fordi det er elever,
der underviser elever, så tager folkeskoleeleverne meget bedre imod budskabet
om, at det er fedt at lære tysk," forklarer
Michael Longerich, der er en af
gymnasiets tysklærere og ansvarlig for
projektet.

Herlev Gymnasium har sammen med
Herlev Kommune søgt finansiering i Det
Nationale Sprogcenter til at udrulle
projektet i alle kommunens 8. klasser. Fra
og med skoleåret 2019/2020 er der givet
penge til en tre-årig forsøgsperiode.

Pengene fra regionen stoppede efter en
toårig opstartsfase, og herefter har det
skullet køre videre af sig selv. Det har det
gjort, og på Tønder Gymnasium er de
meget glade for det.
”Vi oplever en lidt større søgning til
vores tyske sproghold og til gymnasiet i
øvrigt, og jeg tror, det er fordi, det er
rygtedes blandt eleverne, at vi gør de her
ting,” siger Michael Longerich.

Udgangspunkt i modersmål
Herlev Gymnasium har i skoleåret
2018/2019 haft to grundskoler med i et
brobygningsforløb, der hedder En verden
af Sprog. Forløbet strakte sig over en
enkelt dag fra 9-14 og var arrangeret af
gymnasiets engelsklærer og spansklærer.
Fokus var på transparente ord, altså ord,
der går igen på flere sprog, og målet var
at vise, at der ofte er sammenhæng

Jan Vistisen, der rektor på Herlev
Gymnasium, sammenligner sprogindlæring
med boldspil: ”Hvis du først har forstået,
hvordan og hvorfor du skal løbe i position
for at være spilbar i fodbold, er det ikke så
svært at placere sig rigtigt i basketball,
håndbold eller andre boldspil,” siger han.
På samme måde tager sprogprojektet
udgangspunkt i, at der er nogle fællestræk
ved sprog, og at sætningsopbygning og
grammatik ofte minder om hinanden, selv
om sprogene er forskellige. Tanken er, at
alle 8. klasses eleverne præsenteres for
den samme tænkemåde, som også ligger til
grund for undervisningen i AP i
forbindelse med grundforløbet i 1.g. Men
selv om de på den måde tager hul på
gymnasieundervisningen, gavner det ikke
kun de elever, der skal fortsætte på
gymnasiet.
Fremadrettet vil Herlev Gymnasium meget
gerne lave en helt ny studieretning, der
kombinerer sprog og idræt. Den skal være
en pendant til deres allerede eksisterende
tilbud med matematik og idræt, og være

Særlige talentforløb

relevant for f.eks. sportsudøvere, der
satser på en karriere i udlandet, hvad
enten det er håndboldspilleren, der gerne
vil til Tyskland, eller fodboldspilleren,
der håber på en karriere i Paris SaintGermain F.C eller Atlético Madrid.
Den nye studieretning skal have Engelsk
A, 2. Fremmedsprog A, Latin C og Idræt.
NCFF bakker op om ideen, og Herlev
Gymnasium vil søge Undervisningsministeriet om penge.

Særlige talentforløb
Mulernes Legatskole gennemfører en
særlig talentbrobygning for engagerede
elever i de seks folkeskoler i Kerteminde
Kommune og for de to nærmeste store

folkeskoler i Odense Kommune. I løbet af
en uge arbejder udvalgte elever fra 8. og 9
klasse med et koncentreret udvalg af
spændende sprogundervisning i engelsk,
tysk, latin og italiensk. Eleverne møder
dels noget 1.g-stof, dels noget 2.g-stof,
men også noget af det stof, der undervises
i på AP og på et niveau, der ligger mellem
gymnasiet og folkeskolen.
Det er sproglærerne fra Mulernes
Legatskole, der står for selve
undervisningen, men i forløbet møder
folkeskoleeleverne også Mulerelever, der
kan fortælle om deres erfaringer med
sprog og undervisning, samt tilbud om
sprogrejser og udveksling i udlandet, som
er en fast del af sprogundervisningen på
Mulernes legatskole.

Grundforløbet
Undervisningen i Almen Sprogforståelse
(AP) har i flere tilfælde vist sig at spille
en afgørende rolle for elevernes efterfølgende valg af studieretninger. Mens
man på nogle skoler hører, at APforløbet nærmest skræmmer eleverne væk
fra sprogfagene, er det på andre skoler
netop AP, der får eleverne til at vælge
sproglige studieretninger. En legende
tilgang til undervisningen kombineret
med evnen til at skabe sammenhæng
mellem sprogene ser ud til at være et
gennemgående træk på de skoler, der
formår at øge elevernes sproglige
interesse gennem AP-forløbet.

OK at starte i det små
Selv om NørreG har 13 stx-klasser på en
årgang, havde gymnasiet for to år siden
kun sprogelever nok til en halv klasse.
Derfor var man nødt til at oprette en
papegøjeklasse, hvor en gruppe af
eleverne havde Spansk A, Engelsk A og
Tysk B, mens resten af klassens elever
havde Samfundsfag A og Engelsk A.
Det ærgrede man sig over på NørreG, og
derfor nedsatte skolen en arbejdsgruppe
bestående af sproglærere og ledelse, der
fik til opgave at formulere en lokal
sprogstrategi og øge elevernes interesse
for at lære – og blive gode til – mere end
blot et enkelt sprog.
En delegation blev sendt til Herning
Gymnasium for at få inspiration til,
hvordan man skulle få flere elever til at

vælge sprog. Her så man blandt andet, at
AP-undervisningen var lagt i hænderne på
en stribe meget engagerede sproglærere,
hvis begejstring smitter.
En af de første ting, man gjorde på
NørreG, var at ændre AP, så det har en
mere central rolle i grundforløbet og
bruges som løftestang for sprogfagene.
AP er ikke længere et forløb, som udelukkende køres af dansk- og engelsklærere,
men inddrager i langt højere grad skolens
øvrige sproglærere. Alle årgangens elever
får en times fælles introduktion til
sprogfagene på grundforløbet. Derudover
er der større fælleskoordinering af
sprogaktiviteterne og en fælles modulplan,
der skal sikre eleverne en fælles sproglig
basis og et fælles sprog om sprog.
Almendelen af AP udføres af sproglærere i
2. fremmedsprog i tæt samarbejde med
latinlærere, som har ansvaret for AP’s
latindel. Undervisningen har til formål at
øge elevernes fokus på sprog. AP
understøttes i øvrigt af moduler i 2.
fremmedsprog i løbet af grund-forløbet.
NørreG’s sprogsatsning har allerede sat
sig små spor. Blandt de 1.g’ere, der trådte
ind på skolen i skoleåret 2018/2019, har
der været elever nok til en regulær
sproglig klasse – selv om der stadig er tale
om en papegøjeklasse, hvor flertallet af
eleverne har spansk som andet fremmedsprog, syv har tysk og to har fransk.

Eleverne er fagligt stærke og har truffet
et bevidst tilvalg af sprogfagene, selv om
sprogfag ikke traditionelt har været set
som en ”hård” kompetence. Elevsammensætningen på NørreG, der ligger på
kanten af et udsat boligområde og har
mere end 30 procent elever med anden
etnisk herkomst end dansk, tilsiger ikke
naturligt en søgning mod sprogfagene.
”Men lige så stille er de ved at få øjnene
op for, at sprog kan noget, og det får dem
til at vælge sprogfagene til,” siger fransklærer Christine Leturgie optimistisk.
Skolen regner med, at der i skoleåret
2019/2020 kan oprettes en eller måske to
sprogklasser.

Græsk og latin på skemaet
På Risskov Gymnasium ved Aarhus har
de alle år på nær to siden 2010 kunnet
oprette en papegøjeklasse, hvor halvdelen

af eleverne er det, man i grengymnasiets
tid ville have kaldt ”klassisksproglig”. Det
er elever, der har græsk og latin.
Det er især AP-forløbet, der er nøglen til
at få eleverne til at vælge de klassiske
sprogdiscipliner.
Til at starte med var alle sprogfagslærerne
involveret i AP-forløbet, og det var
forvirrende for eleverne. Men nu har hver
klasse kun to gennemgående lærere, og det
har givet mere ro på, eleverne har fået et
større overblik og et mere fortroligt
forhold til de enkelte undervisere. Risskov
har to græsk- og latinlærere, og de møder
hver halvdelen af de nye 1.g’er.
Under AP-forløbet præsenteres eleverne
for flere aspekter af latin og græsk, der
begge er systematisk opbyggede sprog. De
to lærere er ildsjæle, der elsker grammatik
og netop systematikken i sprogenes

opbygning kan være med til at tiltrække
nye elevtyper, f.eks. dem, der også synes,
at matematik er sjovt. Det vurderer
Jesper Lemke, der er den ene af Risskovs
to græsk- og latinlærere.
AP-undervisningen veksler mellem
disciplineret sprogligt arbejde og mere
kreative opgaver, hvor man for eksempel
ser på, hvordan latin har påvirket
moderne sprog og fagsprog. På den måde
opdager eleverne, at latin ikke er
”stendødt”, men faktisk lever videre i
nutiden, og det giver dem en ahaoplevelse. De møder et sprog, der
fungerer helt anderledes end dansk og
graver sig ned i, hvordan det adskiller
sig. Samtidig får de også en indføring i
græsks betydning for europæisk
selvforståelse.
”Grækerne inddelte verdensanskuelsen i
begreber som matematik, astronomi og
retorik, og det moderne Europa har jo
overtaget meget af den inddeling”,
påpeger Jesper Lemke.
Men sproget bliver også tænkt ind i en
samfundsfaglig eller humanistisk
kontekst. Grækenland er en fremmed
kulturstat, og græsk mytologi har mange
lighedspunkter med fx nordisk mytologi.
Sigurd Barrett har skrevet bøger om
begge dele, og de er med til at give
undervisningen en mere legende tilgang
til emnet.
På Risskov har eleverne også såkaldte
studieretningsafprøvningsdage, hvor de
har mulighed for at følge undervisningen
på nogle af de eksisterende
studieretninger, og det er afgørende,
mener Jesper Lemke.

”Det er vigtigt, at eleverne får mulighed
for at få et realistisk billede af, hvad der
sker på de enkelte studieretninger, så de
ser, at hvis man vælger græsk og latin, så
er det altså ikke kun quizzer om de græske
guder, ens skoledage kommer til at gå
med,” siger han og tilføjer: ”Der
eksisterer en hårdnakket myte blandt
eleverne om, at græsk og latin er
vanskeligt, men gennem AP viser vi dem,
at det ikke er tilfældet."
Gymnasiereformen fra 2017, hvor
grundforløbet blev ændret, har været godt
for sprogfagene, mener Jesper Lemke.
”Eleverne kommer jo ikke fra folkeskolen
med en tanke om, at de skal lære græsk og
latin. Men i løbet af AP får de lov at lege
med sprogene, og det gør, at nogle af dem
får øjnene op for, at grammatik faktisk
kan være rigtig spændende”.

Latin som løftestang
Latinundervisningen er blevet en sællert
på Rødovre Gymnasium, hvor ca. hver
femte elev har valgt at tage latin på Cniveau. Latinlærerne har fundet frem til,
at årsagen til fagets popularitet er, at
latinlærerne under AP-forløbet gør meget
ud af at få eleverne til at se og opleve
latins brugbarhed og anvendelighed i
andre (sprog)fag, i deres studievaner og
generelt i deres hverdag.
Latinlærerene sørger for at koordinere tæt
med de øvrige AP-lærere, så eleverne
oplever en sammenhæng mellem
latinundervisningen og den øvrige APundervisning. Der er en legende tilgang til
undervisningen både i AP og i Latin C, og
klasserne benytter sig blandt andet af IT-

de er glade for ved Latin C, og samtidig
giver latinundervisningen dem et tydeligt
kompetenceboost, som kan mærkes på
deres andre sprogfag.
I en evaluering af AP-latinundervisning i
skoleåret 2018/2019 giver eleverne udtryk
for, at de var specielt glade for kulturstoffet i latin, som f.eks. historierne om
Pompeji og om Cæsar.
Nogle mente, at de fik styr på de vigtigste
grammatiske begreber, og at det var godt
med meget repetition, hvorimod andre gav
udtryk for, at repetitionen fyldte for
meget, og at det gik for langsomt.

Engagerede lærere

værktøjer til gloseindlæring, ligesom
stoffet opdeles i små bidder, og
sværhedsgraden løbende tilpasses.
Latinlærerne bruger en del tid på at
repetere allerede gennemgået stof for at
sikre, at alle kan følge med.
I december afholdes en valgfagsorientering for alle 1.g og 2.g-elever,
hvor der udover en præsentation af latins
anvendelighed, fagets identitet, kernestof
og eksamensform også gøres en del ud af
at skabe dialog med de fremmødte elever
om, hvorfor de interesserer sig for latinC.
Latinlærerne opfordrer også elever, der
vil være oplagte til at vælge latin på Cniveau, til at vælge faget.
Eleverne siger selv, at udsigten til
undervisning på små hold, (hvor man
lettere bliver set og hørt,) er noget af det,

Også på Aarhus Katedralskole har man
relativt mange latinhold. Gymnasiet har
tradition for sproglige studieretninger –
f.eks. oprettes der lige mange
studieretninger inden for de fire
hovedområder (sprog, samfundsvidenskab,
naturvidenskab og kunstneriske fag).
Aarhus Katedralskole udbyder og opretter
to studieretninger med latin, nemlig
Engelsk A – Spansk A – Latin C og
Engelsk A – Italiensk A – Latin C, og
derudover oprettes der flere valghold med
Latin C.
Aarhus Katedralskole har engagerede og
dygtige sproglærere, som brænder for
deres fag, og det smitter af på elevernes
valg af valgfag og er med til at tiltrække
elever til Latin C.
Men der kan også være elever, der vælger
Latin C, fordi de på den måde undgår at
skulle have et naturvidenskabeligt fag på
B-niveau.

Gymnasietiden
Der er mange andre aspekter end APundervisningen, der afgør, om eleverne
vælger at læse en sproglig studieretning
eller vælger et sprog som valgfag. Noget
af det handler om traditioner og "word of
mouth".
Er skolen kendt for at have mange
sproglige elever, smitter det af på
elevernes valg af studieretning – eller
måske på, hvilke elever, der søger skolen.
Og ser eleverne, at der er attraktive
tilbud til sprogeleverne i og uden for
skoletiden, er det også med til at
motivere nogle til at vælge sprogfagene.
Her har gymnasierne en oplagt mulighed
for at øge rekrutteringen af sprogelever,
hvis det er det, de prioriterer.

Nærhed og udsyn
For år tilbage påviste en løfteevneundersøgelse den såkaldte lilleskoleeffekt
– at eleverne fik mere ud af undervisning,
hvis den var organiseret i mindre
enheder.
På den baggrund besluttede Herning
Gymnasium – som er et relativt stort
gymnasium – at organisere deres
studieretninger i fire huse: Sprog,
naturvidenskab, samfundsfag og
kunstnerisk.
Der er tre studieretninger i det sproglige
hus:
En supersproglig (med fagene Engelsk
A, Spansk/Fransk A, Tysk B)
En moderne sproglig (med fagene

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B). Og
en klassisk sproglig (med fagene Latin A
Græsk A, Engelsk B, begynder
Spansk/Fransk A eller Tysk B fortsætter)
Alle de sproglige studieretninger har latin.
Herning Gymnasium arbejder meget
systematisk med sprogrekruttering. Der er
en koordinerende teamleder for hver af de
tre sproglige studieretninger, som har til
opgave at profilere dem og præsentere
dem udadtil. Teamlederne er meget
entusiastiske, føler ejerskab til opgaven og
bruger konsekvent ord som ”min
studieretning”. Engagementet og
begejstringen smitter af på eleverne.

Udveksling
Alle Herning Gymnasiums studieretningerne har en international profil, og
der gøres et stort nummer ud af at
anvende sprogene. Det betyder, at der er
fokus på studierejser og udvekslingsophold.
De Supersproglige klasser besøger Slesvig
i 1.g, hvor de er privat indkvarteret, og de
får også besøg fra Slesvig i 1.g.
I 2.g går turen – alt efter hvilket sprog
eleverne har – til enten Frankrig (Brest)
eller Spanien (Alicante). Igen er de
indkvarteret privat, og igen får de
genbesøg fra området i løbet af skoleåret.
I skoleåret 2018/2019 var der dog ingen
2.g’ere, der havde fransk, så turen gik
udelukkende til Alicante.

I 3.g er det samme koncept, men her er
det engelsk, der er i højsædet, og turen
går derfor til USA.
De moderne sproglige studieretninger
besøger deres partnerskole i Tyskland, og
også her er der tale om privat
indkvartering og genbesøg.
De klassisk-sproglige rejser til Athen, og
de har ikke genbesøg. Til gengæld
forsøger de at samarbejde med andre
skoler i Danmark, der har klassisksproglige studieretninger.
De private indkvarteringer under
studieturene er et bevidst valg, fordi det
gælder om at få eleverne til at anvende
det talte fremmedsprog så meget som
muligt.
For mange elever er det grænseoverskridende at skulle bo hos andre

mennesker, så på Herning Gymnasium gør
de meget ud af at fortælle eleverne,
hvordan man er en god gæst – og en god
vært, når der er genbesøg.
Tyskfaget har traditionelt haft et lidt
støvet image, og det forsøger Herning
Gymnasium at peppe indholdsmæssigt op
ved at sende eleverne på en en-dags-tur til
julemarkedet i Lübeck, hvor eleverne skal
løse forskellige opgaver, der gør det
nødvendigt for dem at tale med de
handlende. Igen er formålet, at eleverne
skal bruge sproget aktivt. De andre
sprogfag, som geografisk ligger lidt
længere væk fra Danmark, forsøger at
invitere gæster til skolen eller at bruge
dagen på noget andet relevant sprogligt.
Alle, der har tysk på A-niveau, sendes
desuden på en forlænget weekend til
Hamburg for at ryste sprogholdet sammen
og få talt noget tysk.

Hjørring Gymnasium kan snart holde
sølvbryllup med sin tyske
samarbejdspartner, som er et lille
gymnasium i byen Werther nær Potsdam.
I 24 år har de to uddannelsesinstitutioner
haft udvekslingsaftaler med hinanden,
hvor elever fra Hjørring kommer til
Werther på studietur og bor privat, og
hvor elever fra Werther kommer til
Hjørring og bor privat.
Gymnasiet har også udvekslingsrejser til
Spanien, hvor eleverne går på sprogskole
i en uge og er privat indkvarteret.
Derudover arrangerer gymnasiet hvert år
to udvekslingsture til London og en til
USA for deres sproglige studieretninger
og en tur til Kina, som foregår på engelsk
og omfatter flere studieretninger.
Nogle af de elever, der har været på
udveksling, udpeges som ambassadører
og forpligter sig til at fortælle om deres
udvekslingsrejser i forskellige fora. Det
kan være ved et arrangement på den
lokale folkeskole, i Rotary-klubben eller
til interne møder for eksempel for
gymnasiets lærerkollegium. Oplægget
holdes på det sprog, der tales i det land,
eleverne har været på udveksling i, og de
fortæller både, hvad de rent sproglig har
fået ud af turen, men også hvad
kulturmødet har bibragt dem. Ambassadørerne får et lille præsentationskursus,
hvor de blandt andet får at vide, hvad der
er vigtigt, når man skal tale for en
forsamling.

Europäische Akademie
Vesthimmerlands Gymnasium og HF var
for ca. ti år siden involveret i et EU-

støttet udvekslingsprojekt med en skole
fra Bremen, og sådan fik gymnasiet
kontakt til Europäische Akademie. Det er
en privat institution i Otzenhausen i
Saarland, som historisk set har arbejdet
kulturelt og professionelt for forsoning
mellem franskmænd og tyskere. Det
fransk-tyske fokus er bevaret, men nu
arbejder akademiet også med et bredere
sigte.
Akademiet afholder flere seminarer i løbet
af året, der bringer unge fra forskellige
europæiske lande sammen, men da de er
afhængige af økonomisk støtte, er tysk og
fransk deltagelse obligatorisk i alle deres
aktiviteter.
Vesthimmerlands Gymnasium og HF kom
med i Europäische Akademi-samarbejdet
for ca. fem år siden, og de sidste tre år har
gymnasiet deltaget i et årligt tilbagevendende Erasmus-støttet seminar med
deltagelse af fire nationer: Frankrig,
Tyskland, Italien og Danmark.
Udover, at de deltagende elever arbejder
sammen om et fagligt emne, der skal
munde ud i et fælles projekt, er der også
afsat tid til at besøge forskellige EUinstitutioner i nærheden af Otzenhausen.
De første år deltog Vesthimmerlands
Gymnasium og HF med elever fra skolens
særlige masterclass i engelsk, for hvem
seminaret i Otzenhausen var en slags
ekstra gulerod.
De sidste år har Europäische Akademie
dog været en studietur på linje med de
øvrige studieture i 2.g. Turen er derfor
ikke længere forbeholdt en sproglig klasse,
for dels har gymnasiet – med bare fem
spor – ikke kunne oprette en rent sproglig
klasse de seneste år, og dels er engelsk-

niveauet blandt eleverne i de andre
deltagende lande ikke så højt, at en
almindelig 2.g klasse ikke kan følge med.
Under seminaret kommunikerer eleverne
fra de fire lande med hinanden på
engelsk.
Kulturmødet med de andre unge
europæere og den internationalisering,
eleverne oplever ved at arbejde sammen
på tværs af sprog og kultur, er mindst lige

så vigtigt som de konkrete sproglige
færdigheder.
Eleverne får en masse interkulturelle
kompetencer og lærer at finde en udvej,
når kommunikationen indimellem går galt.
De erfarer også, at der findes mange
forskellige former for engelsk – alt
afhængig af, hvilket land man kommer fra,
og på den måde bliver de bevidst om deres
egne sproglige begrænsninger.

En tillægskompetence
Verden skrumper. Vi handler mere med
hinanden og arbejder sammen på tværs af
kontinenter, og her er sprog en vigtig
sidekompetence.

eller jordemoderen, der skal arbejde i en
mellemøstlig flygtningelejr, hvis
vedkommende kan fortælle en anekdote på
samarbejdspartnernes modersmål.

Det giver sig selv, at sproglige
kompetencer er en nødvendighed, hvis
man skal arbejde som diplomat eller tolk
på en ambassade, på et EU-kontor, i FN
eller i andre af de mange internationale
organisationer, som Danmark er medlem
af.

Journalister har også fordel af at kunne
tale andre sprog end engelsk. Ofte er det
med til at åbne døre, og sammen med
sprogene får man også et indblik i en
fremmed kultur, som er gavnlig at have.

Og selv hvis man ikke primært skal
arbejde med sprog, er der mange andre
job og professioner, hvor man har gavn af
gode sprogkundskaber. En diplomat, der
taler flere fremmedsprog, vil ofte have en
bedre kulturel forståelse af det land, han
eller hun arbejder i og et bredere netværk
af kontakter, og dermed være en bedre
diplomat end en, der kun kan engelsk.
En sælger, der vil afsætte varer til det
tyske marked, er alt andet lige bedre
stillet, hvis han eller hun kan smalltalke
med kunder og samhandelspartnere på
tysk under frokosten, end konkurrenten,
der ikke kan. En tommelfingerregel i
branchen lyder nemlig: Du kan sagtens
købe varer i Tyskland på engelsk, men du
kan kun sælge på tysk.
På samme måde er der nemme point og
stor velvilje at hente for koordinatoren,
der skal styre en produktion i Kina,
ingeniøren, der skal bygge en bro i Afrika

Sagt med andre ord er sprogkundskaber i
dag nyttige for en bred skare af unge. Og
de traditionelle jobs som fremmedsprogsunderviser i folkeskole, gymnasium eller
på universitetet er blevet suppleret med
behovet for medarbjedere, der ved siden
af deres øvrige uddannelse har sprog som
tillægskompetence. F.eks. efterspørger
Dansk Industri jævnligt ingeniører, der
taler tysk eller fransk, for selv om mange
tyskere og franskmænd på direktionsgangen taler engelsk, er det ikke sikkert,
at håndværkerne på byggepladsen eller i
maskinrummet gør.
På samme måde kræver stillingsopslag fra
FN ofte gode franskkundskaber, gode
spanskkundskaber eller evnen til at tale
arabisk eller kinesisk næsten uanset,
hvilket job, der rekrutteres til.
Også i EU stilles der ofte krav til
jobansøgere om at kunne tale andet end
engelsk. Som regel vil de gerne have
nogen, der taler fransk, tysk eller et af de
andre store europæiske sprog, hvis døren

skal åbnes til et af de ofte vellønnede og
prestigefyldte EU-job.
Men selv hvis ambitionerne er mindre og
blot går i retning af en studieplads i
Berlin eller Barcelona, et år eller to som
skibums i Frankrig eller et hvilket som
helst andet arbejde på det europæiske
arbejdsmarked, er sprogfag et must.
Derfor er der en særskilt pointe i at åbne
sprogfagene for elever på andre studieretninger end de rent sproglige. Det er
der allerede i dag flere gymnasier, der
gør.

Sprog på tværs
På NørreG forsøger man at stimulere de
sproglige kompetencer også udenfor de
rene sproglige studieretninger. Det
betyder, at eleverne for eksempel
arbejder med at anvende sprog i et
naturvidenskabeligt samarbejde med
franske og tyske elever, der er på

udvekslingsrejser. Samarbejdet betyder, at
eleverne på de naturvidenskabelige studieretninger både skal kunne kommunikere
på et fremmedsprog og forstå de kulturelle
forskelle, der er mellem mennesker fra
forskellige lande.
På samme måde har gymnasiets sproglærere i en årrække arbejdet målrettet for
at fremme interessen for sprog blandt
eleverne ved at skabe fællesskab omkring
det at lære et fremmedsprog.
Det har man f.eks. gjort ved at have tværfaglige forløb i de sproglige studieretninger.
I det såkaldte FF4, der er et af de tværfaglige forløb i 2.g, som har afløst AT, er
2. fremmedsprog det bærende element.
Det er et nyt tiltag, som er sat i værk for
at øge interessen for sprog på tværs af
studieretninger, og det indebærer, at
eleverne arbejder i 2. fremmedsprogsholdene, når de skal lave deres opgave.

NørreG afholder også særlige sprogdage
og fællestimer for hele skolen, der sætter
fokus på, hvad fremmedsprog kan, og
hvorfor vi har behov for at kunne forstå
mennesker fra andre kulturer.
Formålet er at øge elevernes bevidsthed
om de muligheder, man får, når man
behersker sprog på højt niveau. På sprogdagene får skolen for eksempel besøg af
en ekstern oplægsholder, tager på udflugt
til Lübeck, eller eleverne besøger eller får
besøg af diverse NGO’er, der arbejder i
Latinamerika eller andre steder. På den
måde kombineres sprog og
kulturforståelse med karrierelæring.

Sprog kombineret med kodning
Vesthimmerlands Gymnasium og HF har
netop fået grønt lys fra Region Nordjylland til at påbegynde et to-årigt
projekt sammen med Aalborg Katedralskole, der kombinerer sprog og kodning.
Projektet, der startede i efteråret 2019,
har fået navnet Creative Language Lab,
og formålet er at anvende og forstå de
digitale værktøjer, der allerede findes i
sprogundervisningen. Det kunne f.eks.
være oversættelsesprogrammer og de
logaritmer, der ligger bag dem.
Det er ikke meningen, at eleverne skal
kode i franskundervisningen, men de skal
lære at afkode og kende muligheder og
begrænsninger i f.eks. oversættelsesprogrammer.
Gennem arbejdet med afkodningen af
sprogstrenge i bl.a. oversættelsesprogrammer lærer eleverne at sætte
kriterier op for grammatiske regler og
strukturer, samtidig med at de styrker

deres kendskab til idiomatiske og faste
udtryk som sproglige elementer.
Eleverne skal altså opnå en større
opmærksomhed om sproget og den
grammatik, som sproget bygger på.
Herudover er det tanken, at arbejdet med
digitale teknologier i sprogfagene giver
eleverne en større indsigt i begrebet
kunstig intelligens, som med stor sandsynlighed bliver et væsentligt element i det
arbejdsliv, de senere vil møde.
Projektet retter sig både mod elever på
sproglige og ikke-sproglige studieretninger, og ideen er, at man ved at anvende
digitale teknologier i sprogundervisningen
kan bidrage til at øge elevernes motivation
for sprog og måske åbne for, at nye typer
af elever, som normalt ikke ville vælge
sprogfag, inddrages i sprogfagene.
Forløbet omfatter i alt seks sproglærere
(en fransk-, en tysk- og en engelsklærer
fra hvert af de to gymnasier).
For at klæde sproglærerne ordentligt på til
at tilrettelægge nye undervisningsforløb,
der kombinerer traditionelle sproglige
elementer med digitale teknologier, skal
de først og fremmest selv have indblik i og
forståelse for strukturen i de algoritmer,
maskinerne programmeres med for at
producere sprog.
Derfor sendes de i løbet af efteråret 2019
på efteruddannelse på eLL Design Lab på
Aalborg Universitet. Derefter tilrettelægger de hver mindst et undervisningsforløb på minimum fem timer for deres
elever, baseret på anvendelse af digitale
programmer.

Tanken er, at de seks sproglærere skal
kunne sparre med hinanden i forløbet.
I foråret 2020 bliver de første
pilotprojekter med undervisningsforløb
for elever gennemført og på baggrund af
det, udvikles seks nye undervisningsforløb, som skal afprøves i klasser i
efteråret 2020 eller i foråret 2021.
Forløbene samles efterfølgende i en
forløbsbank, som alle nordjyske
gymnasier får adgang til.

Internationale studieretninger
Rysensteen Gymnasium har en særlig
international profil, og selv om gymnasiet
kun udbyder en enkelt supersproglig
klasse med tre fremmedsprog (Engelsk A,
Spansk A begynder og Tysk eller Fransk
B), samt mulighed for at vælge begynder
Kinesisk og Spansk A, så fylder sprog og
kulturmødet en del i undervisningen.

Hovedparten af skolens studieretninger
har nemlig et internationalt fokus. Siden
2011 har alle de 1.g-klasser, der har
internationalisering i studieretningen,
været en del af det såkaldte Global Citizen
Programme (GCP). De har hver især
skullet vælge en region som fx Centralasien, Afrika, Mellemeuropa eller USA,
som bliver genstand for en faglig
fordybelse i studieretningsfag såvel som
obligatoriske fag og i de tværfaglige
projekter, som klasserne har i de tre
gymnasieår.
Hver klasse tildeles desuden en
partnerskole, som de besøger, får besøg af
og samarbejder virtuelt med i løbet af
gymnasietiden. Formålet er at give
eleverne mulighed for at forstå deres
læring i en global sammenhæng og se sig
selv som verdensborgere. Derfor lægger
GCP vægt på en række globale problemstillinger som f.eks. bæredygtighed,
klimaudfordringer og flygtninge.

GCP-fokusset betyder, at lærerne inden
skolestart skal overveje, hvordan de kan
give de enkelte fag en interkulturel
toning, der er relevant for hver enkelt
klasse. Derudover er der særlige GCPfaglige forløb over alle tre gymnasieår,
hvor eleverne blandt andet undervises i
kulturforståelse og arbejder med de 17
FN-verdensmål, som er en central del af
GCP. Verdensmålene indgår ligeledes i
læreplanerne for de enkelte fag, ligesom
mange af skolens ekstra-curriculære
aktiviteter fokuserer på at fremme et eller
flere af målene.
Sprogfagene i sig selv bidrager med en
bred vifte af GCP-relevante forløb, f.eks.
unges socialisering, immigration, geografi
og geopolitik, klima, religion, forløb af
historisk art (f.eks. 2. verdenskrig og den
amerikanske borgerkrig), musik, kunst,
litteratur, film, sociale medier, sproglig
globalise-ring og mediernes magt,
globalisering og det postmoderne
menneske, multikultur osv. Men her er
emnerne begrænset til det sprogområde,
hvor sproget tales.
Centralt i GCP er kulturmødet, hvor
eleverne træner deres evne til at begå sig
sprogligt såvel som kulturelt og forstå,
hvordan deres ordvalg og opførsel
opfattes af folk med en anden kulturel
baggrund.
Kulturmødet finder sted i samarbejde
med kulturorganisationer, danske og
udenlandske studerende, sprogskoler,
danske virksomheder i sprogområderne,
virtuelle samarbejder etc.
GCP ”tvinger” lærerne til at samarbejde
på tværs af fag og tænke sprog- og
kulturforståelse ind, hvor det er relevant.

Det gælder f.eks. i forhold til emner som
politik, som alle elever skal beskæftige sig
med, ligesom der bliver gjort en indsats
for at inddrage fremmedsprogsmateriale,
når det er relevant i andre fag. Det kan
f.eks. være en tale af Emmanuel Macron
eller tekster af Voltaire.
Tanken er, at man ved at integrere 2.
fremmedsprog i både enkelt- såvel som
flerfaglige forløb giver eleverne en
fornemmelse af, at det er en styrke at
kunne læse, f.eks. kilder på originalsproget i historie.
Rysensteen er i også i gang med at udvikle
en antologi med verdenslitteratur om
kulturmødet, hvor man kan se teksterne
på fremmedsprogene.

6 uger i USA
Fra og med skoleåret 2019/2020 har elever
på Mulernes Legatskole fået mulighed for
at søge ind på en særlig international
studieretning, der omfatter et to-årigt
skolesamarbejde med en skole i
Minnesota, USA.
Studieretningen har Engelsk A og
Samfundsfag A. I løbet af forløbet
tilbringer eleverne på den internationale
studieretning seks uger på ICC Itasca
Community College i Minnesota, og de
amerikanske elever kommer på besøg på
Mulernes Legatskole.
Når de amerikanske elever er på besøg,
foregår undervisningen på engelsk. I det
daglige vil samfundsfagsundervisningen og
andre relevante fag også anvende engelsk
som arbejdssprog.
Eleverne fra USA skal indkvarteres privat
hos de danske elever i en uge, mens de

danske elever også vil opleve ophold i
private amerikanske hjem. Tanken er, at
USA-turen for den internationale studieretning skal erstatte den traditionelle
studietur i 2.g.

Skandinavisk samarbejde
Rødovre Gymnasium fik for et par år
siden en henvendelse fra Söderslättsgymnasiet i den svenske by Trelleborg.
De udbyder dansk som fremmedsprog og
skrev efter en samarbejdspartner, som
deres danskelever kunne træne det danske
sprog med. Det har resulteret i et
samarbejde med en relativt løs ramme,
hvor interesserede lærere fra begge skoler
kan spørge efter kontakt. Nogle lærere

gør det fast, andre når de inviteres. Og for
alles vedkommende er der en opfordring
til at kommunikere på skandinavisk og
undgå engelsk.
Rødovre Gymnasium har prioriteret at
inddrage deres internationale klasser i
samarbejdet, og fokus har ikke kun været
på det sproglige, men også på den
sociologiske del af internationalisering
generelt.
Den relativt korte rejsetid mellem
Rødovre Gymnasium og Söderslättsgymnasiet i Trelleborg (2 timer med
offentlig transport), og det faktum, at
eleverne selv betaler transporten, gør det
let at bruge samarbejdet kontinuerligt og i
det omfang, det er relevant.

Særlige tilbud
I forsøget på at gøre sprogfagene mere
attraktive tilbyder en række gymnasier
særlige tilbud til deres elever.
Det kan være ekskursioner eller
sprogrejser eller i deltagelse i forskellige
konkurrencer, der giver de dygtigste
elever noget at stræbe efter og er med til
at give sprogfagene en særlig identitet og
skabe sammenhold mellem sprogeleverne.
Men det kan også blot være i form af
særlige oplevelser eller udfordringer i
forbindelse med den almindelige sprogundervisning.

Native speakers
For eksempel har Hjørring Gymnasium –
for at øve elevernes mundtlige sprogfærdigheder – rekrutteret internationale
universitetsstuderende, hvis modersmål
er henholdsvis spansk, fransk og
italiensk. Dem kunne sproglærerne booke
til at undervise gymnasieeleverne i små
grupper, hvor de talte om kendte emner
eller lavede billedebeskrivelser.
Hver gruppe blev udstyret med en liste
med gode spørgsmål. Formålet var at få
eleverne til at tale noget mere på de
sprog, de var ved at lære, og de skulle
tale med nogle andre en deres dansktalende lærere.
”Der sker nemlig noget med eleverne, når
de ved, de ikke bliver bedømt, og når det
er unge fra universitetet, de taler med,”
forklarer projektansvarlig Nina Frølund.

Hun synes, det er et godt og simpelt
koncept, der er let for lærerne at planlægge, og som eleverne er glade for.
Økonomisk er det også overkommeligt,
fordi det ”bare” kræver aflønning af de
studerende. Men projektet var personbåret, og da Nina Frølund gik på barsel,
gik det i sig selv igen.
Skolen har også forsøgt sig med at bruge
nogle af de udvekslingsstuderende, der i
forvejen går på gymnasiet, men det
fungerede mindre godt, fordi sprogeleverne og udvekslingsstudenterne kendte
hinanden for godt.

Tysk tirsdag
Hvert år igennem de seneste ti år har tyskuddannelserne ved Aalborg Universitet
inviteret tyskelever fra 2.g og 3.g til workshop på universitetet sammen med deres
tysklærere.
Arrangementet hedder Tysk Tirsdag og
samler omkring 60 elever, primært fra
Nordjylland.
Workshoppen varer tre timer og består af
oplæg fra blandt andet studerende og
undervisere fra universitetet.

Studiekredse
I forsøget på at få flere elever til at vælge
sprogfag tilbydes studiekredse i forskellige
sprogfag som et ekstra tilbud til Hjørring
Gymnasiums elever. Det førte sidste år til,

at man kunne oprette et lille valghold
med Græsk på C-niveau, og i år har
gymnasiet kunnet samle ti elever til et
valghold i Latin på A niveau.

Sprog- og kulturrejser
Foruden den traditionelle studietur, som
de fleste elever er på i løbet af
gymnasietiden, sender Mulernes
Legatskole deres sproghold i fransk,
spansk, italiensk og tysk på en sprog- og
kulturrejse, som normalt løber over tre
skoledage evt. plus weekenden. Der
indgår som oftest privat indkvartering og
skolebesøg i sprogrejsen. I sprogrejsen
indgår en obligatorisk forberedelsesfase,
og projektet indgår i fagets undervisningsbeskrivelse.
Der afvikles seks lektioner pr. dag, dog
højst 18 lektioner pr. sprogfagsprojekt.
Næsten alle sprogelever deltager i rejsen.
Det tilstræbes, at elevernes udgifter til
rejse, og ophold samt alle obligatoriske

entreer og udflugter ikke overstiger
3.250,00 kr. Der kan dog være tale om et
større beløb ved længere rejser.
Alssundgymnasiet Sønderborg sendte
sidste år sine sprogelever i 1.g på fem
dages sprogskole i udlandet.
Begynder-holdene i spansk og fransk
sendes til henholdsvis Malaga og Nice,
hvor de bor privat. Tyskholdet, som er et
fortsætter-hold, var i Berlin, hvor de
boede på hotel.
Alssundgymnasiet Sønderborg har indgået
aftale med German Language School i
Berlin og med tilsvarende sprogskoler i
Malaga og Nice om et forløb, hvor
eleverne får fem timers undervisning i fire
dage på sprogskolen, mens de om
eftermiddagen går rundt i byen med deres
to medsendte lærere for at se historiske
mindesmærker og andre turistattraktioner,
som eleverne på forhånd har forberedt
små oplæg om på dansk.
Sprogskolen sørger for at tilpasse under-

visningen, til det eleverne skal se, eller de
bydele de besøger med deres danske
lærere.
Sprogskoleopholdene gør, at eleverne
bliver bedre til at turde tale fremmedsprog, og sproglærerne (især på spansk og
fransk) synes, det er en succes.
Eleverne er som regel skeptiske i starten
overfor tanken om at skulle bo privat,
men det et meget givende for dem, og de
”vokser” mentalt over at have ”overlevet”
udfordringen. Der arbejdes derfor på
også at skaffe privat indkvartering i
Tyskland.
Der er dog også udfordringer: Rejsen
koster 4.000-4.500 kr. pr. elev, som
eleven selv betaler, og det er frivilligt, om
de vil deltage.
På fransk- og spanskholdet deltog næsten
alle elever (kun henholdsvis en og fire
elever valgte at blive hjemme), men for
tyskholdets vedkommende var interessen
for sprogskoleopholdet langt mindre.
Det skyldes, at turen er forholdsvis dyr,
fordi det koster noget at gå på sprogskole, og at Berlin ikke opfattes som så
eksotisk af eleverne, der for de flestes
vedkommende allerede har besøgt byen
med deres familier. Derfor var det mest
de elever, der gerne vil sproget og er
pligtopfyldende, der deltog i turen til
Tyskland.
Den ringe tilslutning til Berlinturen gav
problemer i forhold til temaerne i undervisningen. Desuden går der timer fra
fagene til at gennemføre sprogrejserne, og
dem er der ikke for mange af i forvejen.

Alssundgymnasiet Sønderborg har tænkt
sig at fortsætte sprogskoleordningen i en
eller anden form fremover, men hvordan
er endnu ikke afklaret. I 2019 lå rejsen i
begyndelsen af april, og det var godt i
forhold til, at eleverne på det tidspunkt
dels kender hinanden, og for begyndersprogenes vedkommende har fået opbygget
lidt ordforråd.
Der har været overvejelser om at flytte
turen til efteråret i 2.g, så elevernes
sproglige ballast er endnu større, men da
der i forvejen er en studietur i 2.g, kan det
påvirke lysten til at deltage negativt.

Frivillige sprogrejser
Herning Gymnasium arrangerer frivillige
sprogrejser i ferierne. I efterårsferien tager
en gruppe elever til USA, og franskeleverne har mulighed for at tage til
Frankrig. I begge tilfælde er det med
privat indkvartering, så eleverne er
tvunget til at tale fremmedsproget. I
påskeferien arrangeres en studietur til
Spanien.
Uanset hvor turen går hen, deltager de
tilmeldte elever før afrejsen i en
studiekreds, der løber over seks
eftermiddage. Studiekredsen forbereder
dem fagligt og kulturelt på rejsen.

Sprogdiplomer
På Herning Gymnasium har eleverne
mulighed for at tage særlige certifikater,
som dokumenterer deres sproglige
færdigheder. Skolen har lærere, der er
certificerede inden for alle fire sprog til at
gennemføre kvalificerende tests i
Cambridge (engelsk), Göethe (tysk), Dele

(spansk) og Delf (fransk). Nogle elever
tager testen blot for at få papir på deres
færdigheder, mens andre gør det, fordi de
overvejer at læse videre i udlandet.
På Tønder Gymnasium har eleverne
ligeledes mulighed for at tage Cambridge
engelsk eller lande sig et Deutsche
Sprach Diplom på A-niveau, som giver
direkte adgang til at læse videre på et
tysk universitet.
Sidste år åbnede Tønder Gymnasium
også for, at deres elever kunne tage
Deutsche Sprach Diplom på B-niveau,
som ikke giver direkte adgang til de tyske
universiteter, men som mange elever er
glade for at have på cv’et, fordi det
blandt andet gør det lettere at få
sommerferiejob i turistbranchen efter
afsluttet studentereksamen.
Tønder Gymnasium mener, at netop
muligheden for at tage sprogdiplomerne
er med til at øge søgningen til gymnasiet.

Masterclasses
Fra januar til marts afholder Rysensteen
et særskilt forløb, hvor sprog og
innovation er i fokus. Det er forbeholdt
udvalgte elever, som i løbet af masterclass’en arbejder med karriere-læring
med sprog- og kulturfokus uden for
almindelig skoletid.
Eleverne hører oplæg om kulturforskelle
og iværksætteri, og de arbejder selvstændigt og innovativt i forskellige
workshops. Hovedfokus er at udvikle et
sprogligt og kulturelt produkt i
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra virksomhederne GEA

Process Engineering, WeDoChina og Sur
le chemin.
Deltagende elever får mulighed for at rejse
på sprogophold af 2-3 ugers varighed.
Masterclass’erne afsluttes med en
reception, hvor elevernes produkter
præsenteres, og der uddeles diplomer,
ligesom deltagerne får udtalelser fra
dommerne om deres produkter.
Aarhus Katedralskole har i de seneste år
tilbudt dygtige og motiverede tysk- og
franskelever i 2. og 3.g. et Masterclassforløb, der løber over syv eftermiddage i
efteråret. Den største udfordring er at
finde et tidspunkt, hvor Masterclassundervisningen ikke kolliderer med de
timer, eleverne har i deres almindelige
undervisning.
Nogle lærere vælger at lave
grammatikforløb, andre litterære forløb,

hvor der er tid til at gå mere i dybden
med teksterne, end der er i den normale
undervisning.
Masterclass-undervisningen er niveauer
over, hvad eleverne møder i deres
normale undervisning. Det betyder, at de
f. eks. kan blive præsenteret for uddrag af
tekster af Proust eller Flaubert.
Al kommunikation i Masterclass’en
foregår på fransk, og der er ikke meget
ordinær undervisning, men derimod
gruppesamtaler eleverne imellem.
Der er tale om et relativt intensivt forløb,
og eleverne er trætte, når timerne er
forbi.
Da undervisningen omfatter elever i både
2. og 3.g, er der gengangere fra år til år.

Talentforløb
Som en overbygning på sit Masterclasstilbud har Aarhus Katedralskole indledt
et samarbejde med Institut for
Kommunikation og Kultur (fransk)
Aarhus Universitet. Samarbejdet er
støttet af Det Nationale Sprogcenter
(NCFF).
Ti dygtige franskelever fra 2. og 3.g, der i
forvejen deltog i skolens Masterclass, var
med i pilotprojektet. Nogle af eleverne
havde fransk som begyndersprog, andre
som fortsætter sprog. De blev tilbudt et
undervisningsforløb i henholdsvis
grammatik/stilistik og litteraturanalyse
(eksistentialisme), som foregik over to
eftermiddage/aftener i januar/februar på
Aarhus Katedralskole.
Ud over selve undervisningen, som
universitetsunderviserne stod for, holdt

Aarhus Katedralskoles to fransklærere og
de to universitetsundervisere to fælles
planlægningsmøder og et evalueringsmøde
som afslutning på pilotprojektet. Her
vurderede de, at konceptet var så godt, at
de gentager forløbet igen i skoleåret
2019/2020.
Planlægningen af pilotprojektet krævede
en del tid af de involverede parter, men
eftersom der nu er tale om et gennemprøvet koncept, er det Aarhus
Katedralskoles vurdering, at det fremover
vil være mindre tidskrævende. Det samme
gør sig gældende, hvis andre gymnasier
kopierer konceptet.
På Mulernes Legatskole har dygtige
sprogelever mulighed for at ansøge om at
deltage i en uges talentophold i udlandet i
3.g med særligt fokus på sprogtræning og
international forståelse.
Eleverne kommer til enten Spanien,
Frankrig, Tyskland eller Italien.
Tilbuddet er baseret på gensidig
udveksling, og under opholdet er eleverne
indkvarteret privat.
Rysensteen har et velfungerende
samarbejde med en sprogskole i København, der tilbyder ekstra-undervisning til
dygtige spansk- og kinesiskelever.
Ekstraundervisning ligger uden for den
normale skoletid.
Derudover ansporer og hjælper Rysensteen
interesserede elever med at komme til
bestemte sprogområder efter gymnasiet
eller i ferierne.
F.eks. har gymnasiet årligt op mod 15
elever, der tager til Kina i et halvt år og
arbejder bl.a. gennem organisationen
Chinalink.

Sprogfestival
i 2017 lancerede Herning Gymnasium en
to-dages sprogfestival for gymnasierne i
det gamle Ringkøbing Amt. Eleverne
inddeles efter, hvilket sprogfag de har, og
sendes på førstedagen ud til en
virksomhed, hvor de gennemfører en
ansættelsessamtale på det sprog, de har
valgt.
Om aftenen er der fælles overnatning på
skolen med traditionel mad fra det
pågældende land og kulturelle indslag
som f.eks. salsaundervisning.
På dag to får eleverne besøg af
Sprogzonen, som består af folk fra
lingvistikstudiet i Aarhus, og de hører et
underholdende oplæg fra en amerikaner,
som har boet i Danmark i mange år.
Oplægget handler om danskernes typiske
fejl, når de skal begå sig på engelsk.
Herning Gymnasium har netop
overdraget ansvaret for sprogfestivalen,

så den fremadrettet går på omgang mellem
skolerne i det gamle Ringkøbing Amt.

Sprogcamp
I de seneste ti år har Hjørring Gymnasium
hvert år afviklet Danmarks største
sprogcamp, hvor dygtige og motiverede
sprogelever fra hele landet får mulighed
for at møde undervisere og studerende fra
Aalborg Universitet, professionelle
sprogfolk og tolke samt repræsentanter fra
internationale virksomheder.
Campen strækker sig over en weekend i
januar, og i løbet af campen får deltagerne
mulighed for at øve sig i at bruge det talte
sprog i forskellige autentiske situationer.
På den måde forbedre især deres mundtlige sprogfærdigheder.
Hver skole kan stille med to elever i hvert
fremmedsprog, dog tre-fire i italiensk og
kinesisk.

De deltagende elever vælger hvert et af
følgende sprog: Engelsk, fransk, italiensk,
kinesisk, spansk eller tysk, som de skal
arbejde med i workshops.
Det kræver et vist sprogligt niveau at
deltage, og derfor er det kun 3.g’erne,
der kan vælge frit, mens 2.g’ere kun har
mulighed for at vælge fortsættersprogene.
2. hf’erne kan udelukkende deltage i
engelsk.
Ca. 45 skoler deltager i campen, der
ligger over en forlænget weekend fredagsøndag i uge 4.
På campen har hvert sprog en sponsor fra
erhvervslivet, som dels bidrager
økonomisk til afholdelsen af campen, og
dels stiller sig til rådighed som case for
eleverne på det pågældende sprog.
I løbet af fire workshops præsenteres
eleverne for emner som kulturforståelse
og kommunikation, inden for det sprog
de har valgt: Hvordan man small-talker,
hvordan man præsenterer en virksomhed,
hilsner, og hvordan man kommunikerer
formelt pr. telefon og mail.
Campen afsluttes med en stor sprogmesse
med indbudte gæster. Hvert af sprogene
har sin egen stand på messen og skal
repræsentere en international virksomhed
på fremmedsproget. De deltagende elever
skal både præsentere sig selv, smalltalke
med dem, der lægger vejen forbi standen,
præsentere virksomheden, og besvare
mobilopkald og mails, hvor alle
henvendelser foregår på det valgte
fremmedsprog.
100 sprogkyndige besøger standene, og
præsentationerne bliver herefter bedømt

og eventuelt præmieret. De elever, der
kommer med et fortsættersprog i bagagen,
har en ekstra opgave med at oversætte
undervejs. Der opstilles nemlig
professionelle tolkebokse, som indgår i
dommernes bedømmelse af de forskellige
sprog.
Derudover byder sprogcampen også på
sprogstafet og forskellige konkurrencer,
oplæg, rejseforedrag og en international
buffet.
Rysensteen er et af de gymnasier, der
stiller med deltagere til sprogcampen
hvert år.

Sprogkonkurrencer mm.
Herlev Gymnasium har blot en enkelt
klasse med sproglig studieretning
(Samfundsfag A, Engelsk A og 2.
Fremmedsprog A,) og det er en
papegøjeklasse, hvor en del af eleverne har
tysk som 2. fremmedsprog og en del har
fransk.
Skolen har en sprogstrategi og har truffet
et bevidst valg om at oprette sproghold –
også selv om de er små, og det derfor er
dyrt. På samme måde er det besluttet, at
sprogholdene har fortrinsret i forhold til
studieture til udlandet.
Herlev Gymnasium stiller med deltagere i
Sprog OL, i Debating Cup (som er en
diskussionskonkurrence på engelsk), Il
Competion (som er en konkurrence, hvor
”sprognørder” konkurrerer på viden om
grammatik, litterære citater og viden om
de lande, hvor sproget tales.)
Konkurrencerne er med til at inspirere
eleverne og gøre det sjovere at lære sprog.

Ligesom Herlev sender NørreG også
dygtige sprogelever til at deltage i de
forskellige sprogkonkurrencer, der findes.
NørreG stiller hold i Il Competition, og
Sprogliga - International Lingvistisk
Olympiade, ligesom skolen er med i
debatforaet Model United Nations.
Skolen er også hjemsted for forskellige
filmklubber og deltager i fremmedsprogslommefilm-festivalen med elevproducerede lommefilm på 2. fremmedsprog.
Rysensteens tysk-, fransk-, spansk- og
kinesiskelever tilbydes også at deltage i
forskellige sprogkonkurrencer som f.eks.
Sprog OL eller Juvenes Translatores
ligesom skolen arrangerer temadage og
filmfestivaler.
Gymnasiets 1g’ere deltager hvert år i en
særlig sprog- og kulturdag, der afsluttes
med et oplæg fra tidligere elever, som i
dag studerer eller arbejder med sprog. På
den måde åbnes de nye elevers øjne for,
hvad sprog kan bruges til i virkeligheden
uden for skolen.
2.g’erne har – uanset hvilke(t) sprogfag
de har – en årlig filmfestival, og tre gange
om året arrangerer Rysensteen temadage
for alle sprogfagene. Det kan f.eks. være,
man markerer et aktuelt valg i et af de
lande, sprogfagene tales i, eller tager
afsæt i kulturelle begivenheder eller
mærkedage som Bastille-dagen, Oktoberfest, Kinesisk Nytår eller Dia de los
Muertos (De Dødes Dag).
Tønder Gymnasium samarbejder med det
lokale erhvervsliv i grænseområdet om
forskellige tyskprojekter. Bl.a. laver
elever fra gymnasiet reklamefilm for
handelsstandsforeningen, ligesom andre

har dystet om den bedste eksportkampagne for lokale virksomheder.

Viljen til sprog
Sprogrekrutteringen blandt eleverne kan
stimuleres på mange måder og på mange
niveauer. Det behøver ikke altid være det
helt store udstyrsstykke at få eleverne
gjort interesserede i sprogfag, og som det
fremgår af dette inspirationskatalog, kan
selv små projekter eller forsøg gøre en
stor forskel.

studieretninger og tilbyder pt. to sproglige studieretninger i en papegøjeklasse.

Derfor kan både store og små skoler
arbejde bevidst med sprogrekrutteringen,
og gymnasiets størrelse er ikke afgørende
for, om det lykkes.

Christine Leturgie, der er fransk- og
samfundsfagslærer på NørreG, forklarer,
at det er vigtigt, at ledelsen bakker op om
at fremme sprogfagene.

Det er viljen til gengæld.
Der skal være nogle sproglige ildsjæle,
som brænder for sprogfagene og er gode
til at formidle deres personlige
begejstring videre til eleverne. Og så skal
skolens ledelse beslutte sig for at gøre
noget for sprogfagene. Enten ved at
vedtage en sprogstrategi med klare mål
for, hvad man ønsker at opnå, eller ved at
træffe en principbeslutning om at satse
på sprogfag.

”Hos os er det besluttet, at vi vil være en
skole med sproglige studieretninger. Det
betyder, at hvis der er elever, der vælger
en sproglig studieretning, så opretter vi
den – også selv om det kun er en håndfuld
elever. På den måde signalerer ledelsen
klart til både lærere og elever, at skolen
prioriterer sprogfagene, også selv om det
er dyrt. I en tid med fortsatte besparelser
på gymnasierne kan den slags beslutninger
ikke opretholdes uden fuld opbakning fra
ledelsen.”

Fx opretter Hjørring Gymnasium, der
ikke er et stort gymnasium, hvert år to
sproglige studieretninger, der køres som
papegøje-klasser. Den ene studieretning
har Engelsk A, Fransk/Spansk/Italiensk A
og Tysk B, mens den anden har Engelsk
A/Fransk/Spansk/Italiensk A og Latin B.
Herlev med fem gymnasieklasser pr.
årgang insisterer på at oprette sproglige

På samme måde opretter Mulernes
Legatskole altid en tre-sproglig studieretning med Engelsk A, Spansk A og enten
begynder Italiensk/Fransk A eller
fortsætter Tysk B.

Og hvis de sproginteresserede elever ved,
at de kan være sikre på, at sproglige
studieretninger bliver oprettet på et
bestemt gymnasium, så vælger de det også
til. Det viser eksemplet fra Mulernes
Legatskole, der altid oplever god søgning
til deres tre-sproglige studieretning.

Inspirationskilder
Nyere undersøgelser viser, at mange unge
mangler tilstrækkelige sprogkundskaber,
mens arbejdsmarkedet i stigende grad
efterspørger flersprogede kompetencer.
Derfor har Aarhus Universitet startet
projektet Generation Global, der skal
bidrage til at løse begge udfordringer.
Projektet henvender sig dels til erhvervslivet, dels til uddannelsesvejledere og
andre ansvarlige på uddannelsesområdet,
og dels til eleverne selv.
Virksomhederne har til opgave at hjælpe
med at definere en klar profil for den
flersprogede arbejdsstyrke, så udbuddet
fra uddannelsernes side passer til
behovet, og så der skabes efterspørgsel
efter de flersprogede kompetencer.
Karierevejledere, skoleledere og
uddannelsesplanlæggere skal gøres mere
bevidst om relevansen af dobbelte
kompetencer i uddannelsen, så de hjælper
med at finde praktiske løsninger på,
hvordan man kan opbygge de sproglige og
interkulturelle tillægskompetencer, som
erhvervslivet efterspørger.
Eleverne (og deres forældre og lærere)
skal blive bevidste om nødvendigheden af
at opnå og efterspørge alle de relevante
kompetencer, som fremtiden kræver af
dem.
Projektet sigter på det konkrete plan på
at udvikle, afprøve og implementere nye
måder til at motivere unge til at vælge

flere sprog og være opmærksomme på
interkulturelle ligheder og forskelle. Det
er også formålet at gøre erhvervsliv og
uddannelsesplanlæggere bevidste om veje
til at klare udfordringerne.
I forbindelse med projektet er der
udarbejdet en stribe videoer, hvor
forskellige mennesker fortæller om deres
arbejde, og hvordan de bruger deres
sproglige kompetencer i deres arbejdsliv.
Videoerne kan ses her:
http://projekter.au.dk/generationglobal/erh
vervslivet/historier/

Styrker fremmedsprogene
Det Nationale Center for fremmedsprog
arbejder på forskellige fronter for at
understøtte og styrke fremmedsprog på
alle niveauer i uddannelsessystemet, så
flere elever og studerende i fremtiden
vælger fremmedsprog og opnår gode
fremmedsprogskompetencer.
Læs mere om NCFF's forskellige
initiativer på hjemmesiden:
https://ncff.dk/
I sommeren 2019 lavede Adrian Hughes
en udgave af programmet Klog på Sprog,
som satte fokus på krisen i fremmedsprogsundervisningen og rekrutteringen til
sprogfagene.
Udsendelsen kan høres her:
https://www.dr.dk/radio/p1/klog-pa-sprog/

Kom godt videre
Hvis du er nysgerrig efter at vide mere
om de tiltag, de enkelte gymnasier har
lavet i deres sprogundervisning eller har
brug for tips og sparring til, hvordan du
selv kommer i gang, er her en liste over
kontaktpersoner på de enkelte gymnasier:
Alssundgymnasiet Sønderborg:
Tysklærer Bitten Langhede, der er
ansvarlig for gymnasiets tyskhold,
bl@asg.dk 5177 2189

Mulernes Legatskole:
Rektor Torben Jakobsen 6610 2642
Koordinator for USA-projektet Jakob
Nyborg, jn@mulerne-gym.dk
Uddannelsesleder og ansvarlig for
brobygning Anders Kjeldvig,
AK@mulerne-gym.dk
NørreG:
Fransklærer Christien Leturgie,
4494 2722

Aarhus Katedralskole:
Rektor Lone Eibye Mikkelsen,
le@akat.dk.
Uddannelsesleder Anders Ølsgaard,
al@akat.dk, 2084 9460.
Fransklærer Maria Hassing, mg@akat.dk,
2751 5135

Ringkøbing:
Rektor Tonny Hansen, th@rkbgym.dk

Herlev Gymnasium:
Rektor Jan Vistisen, hg@herlev-gym.dk,
4494 6343

Rysensteen:
Spansk- og kinesisklærer Lene WaltherLarsen, 2993 9029

Herning Gymnasium:
Uddannelseschef med ansvar for de
sproglige studieretninger:
Anette Pedersen, ap@herning-gym.dk,
9626 1833

Rødovre Gymnasium:
Sofie Paludan, anso@rg.dk

Hjørring Gymnasium:
Rektor Elsebeth Gabel Austin 9892 2433.
Benita Vangsted Frandsen står for
brobygning og Deutches Haus-projektet,
bf@hj-gym.dk, 5188 1671.
Nina Frølund er ansvarlig for sprogcamp
og kontakten til Aalborg Universitet,
na@hj-gym.dk, 2364 0784.

Risskov Gymnasium:
Rektor Gitte Horsbøl, 8621 4077
Græsk og latinlærer Jesper Lemcke,
jl@risskov-gym.dk

Tønder Gymnasium:
Tysklærer Michael Longerisch,
ml@toender-gym.dk, 6179 0683
Vesthimmerland Gymnasium og HF:
Uddannelsesleder og sprogkoordinator
Mads Ilsøe, 9639 8203
Aalborg Universitet:
Tysklærer Jan Schlosser,
schlosser@cgs.aau.dk

