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FÆLLES ARVEORD

Hvis et dansk (norsk eller svensk) ord genfindes i de vestgermanske sprog (tysk, nedertysk, engelsk, eller 
nederlandsk), tilhører ordet som regel det ældste sproglag, de fællesgermanske arveord. Ordene er mere 
eller mindre genkendelige både på dansk, tysk og engelsk – somme tider dog med lidt varierende betydning. F.eks. 
findes ordet tid på tysk som Zeit med samme betydning, mens engelsk tide og nedertysk tide betyder tidevand, som 
netop var en vigtig tidsinddeling for mennersker, der levede ved Nordsøen. 

Blandt de fællesgermanske arveord finder man ord, der repræsenterer de mest grundlæggende begreber fra 
naturen og fra et bonde- og fiskersamfund. Disse ord er i vidt omfang stadig repæsenteret i det moderne 
sprog – først og fremmest i betegnelser for krop og legemsdele (arm, ben etc.), natur- og vejrfænomener (bjerg, dal, 
storm), nære familierelationer: far (ældre form: fader) – Vater – father samt betegnelser for husdyr (ko, Kuh, cow), 
almindelige planter, afgrøder og dyr, som jages. Engelsk er dog atypisk, fordi mange germanske ord i middelalderen 
blev udskiftet med ord af romansk (fransk) oprindelse.

Størstedelen af de fælles germanske arveord er substantiver og verber.

Fælles venner / fælles germanske arveord 

DE ÆLDSTE ORD LIGNER 
STADIG HINANDEN PÅ TYSK, 

DANSK OG ENGELSK:
f. eks. fader/far > Vater > father
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FÆLLES LÅN

Et meget stort antal ord har dansk og tysk overtaget fra græsk og latin fra tidlig middelalder og fremefter. 
Latin var det fælles europæiske kirkesprog frem til reformationen i det 16. århundrede.  Latin holdt sig som domi-
nerende videnskabssprog frem til slutningen af det 18. århundrede, og latin danner grundlag for mange moderne 
fagtermer, f.eks. inden for medicin og botanik. Senere kom også ’kunstord’ til, som er dannet ud fra græsk eller latinsk 
ordstof. Et eksempel herpå er ordet elektrisk / elektrisch. Ordet er dannet ud fra det græske ord elektron, som  bety-
der rav /Bernstein. Rav er kendt for at udvikle ’elektrisk’ tiltrækningskraft, når man gnider det. Egentlig betyder ordet 
elektron ’strålende sol’.

De romanske sprog (som opstod efter Romerrigets sammenbrud) fransk, italiensk, spansk og portugisisk har også 
bidraget med mange ord – italiensk specielt inden for bankvæsen, musik og mad. Hertil kommer en række mere 
’eksotiske’ ord, som der kommet ind i vores sprog via spansk og portugisisk efter opdagelsesrejserne i det 15. og 
16. århundrede, hvor hidtil ukendte levendsmidler som kartofler, tomater, bananer og kakao kom til Europa. Ordet 
kartoffel kommer fra italiensk  tartufo (trøffel): Kartoflen stammer fra Sydamerika. Spanierne bragte kartoflen til Italien 
i det 16. århundrede. Til Danmark kom kartoflen (og ordet kartoffel) via Nordtyskland i det 17. århundrede. Mange ord 
fra de romanske sprog er blevet formidlet til dansk gennem højtysk. De er alligevel optaget i listen over fælles lån, da 
disse ords udtale (f.eks. tryk) og struktur ofte afviger fra det germanske (dansk-tyske) ordforråd.
Gruppen af internationale ord er meget stor og vokser stadig. Hvis man tager alle fagtermer med fra matematik, 
medicin, fysik, filosofi, lingvistik, biologi etc., er gruppen næsten uendelig stor. Derfor er der her kun tale om et udvalg, 
hvor der dog er lagt vægt på ord, der forekommer i forbindelse med skolefag. 

Gruppen af fælles låneord er vigtig, fordi låneordene ofte kan bruges som en genvej til forståelse. En tysk professor 
(Otmar Werner), der har skrevet en artikel om, hvorfor talt dansk er så svært at forstå, foreslår, at man koncentrerer 
sig om de fælles låne- og fremmedord for at lette forståelsen.

Frem til tiden efter 2. verdenskrig spiller engelsk stort set ingen rolle som giversprog. 
Derfor er de nyere lån fra engelsk samlet i en gruppe for sig selv.

Fælles venner

ORD MED FÆLLES 
OPRINDELSE FRA LATIN ELLER GRÆSK: 

f.eks. elektrisk > elektrisch 
(fra græsk elektron)
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FALSKE VENNER

‚Falske venner‘ kalder man ord, der ligner hinanden med hensyn til stavemåde og/eller udtale, men har forskellig 
betydning på to sprog. At ordene ligner hinanden, hænger i mange tilfælde sammen med, at sprogene dansk og tysk 
er nært beslægtede, men ordenes betydning og brug har udviklet sig i forskellig retning. Eksempler herpå er dansk blød 
(weich) og tysk blöd(e) (dum) og ordene flæsk, der på dansk bruges om fedt svinekød, mens Fleisch på tysk bruges om 
kød i al almindelighed.  

Derudover er der ord, der slet ikke har noget med hinanden at gøre, men lyder næsten ens på de to sprog som f.eks. øl 
(Bier) og Öl (olie), mens bier (Bienen) på dansk lyder ligesom Bier (øl) på tysk.

Det danske sprog optog mange låneord fra nedertysk og højtysk. De fik imidlertid nogle gang en anden betydning på 
dansk, end de havde på (neder)tysk. Det gælder f.eks. ordet en Windbeutel, der oprindeligt betegner en pose, der bliver 
hængt op for at angive vindretningen (jf. det tilsvarende advarselsskilt), men på moderne tysk bruges Windbeutel om den 
kage, der på dansk hedder vandbakkelse. Ordet vindbøjtel på dansk bruges derimod om en person, der skifter mening, alt 
efter ’hvorfra vinden blæser’, altså på tysk en Wendehals.

Fremmedord fra romanske sprog bruges også somme tider med noget forskellig betydning: Det gælder f.eks. det 
allerførste ord i listen, nemlig adræt, der på dansk betyder smidig, behændig og sportslig. På tysk betyder 
adrett pæn og nydelig og bruges om en persons ydre. Ordet er oprindeligt fransk adroit og blev i ældre 
fransk brugt om personer med en smuk skikkelse (næsten som på moderne tysk); 
på moderne fransk med betydningen behændig og smidig (som på dansk).

ORD, DER SKRIVES ELLER 
UDTALES NÆSTEN ENS, MEN 

HAR FORSKELLIG BETYDNING: 
f.eks. øl > Bier og Öl > olie
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HANSEATISKE VENNER

Lån fra det middelalderlige nedertysk (Mittel-Niederdeusch) kan registreres i dansk fra ca. 1200-tallet, både 
som direkte lån, oversættelseslån og betydningslån. Nedertysk var endvidere formidlersprog for lån fra andre 
sprog, især nederlandsk. Fra nederlandsk kommer mange ord, der har med søfart og skibe at gøre. De fleste 
nedertyske ord kan relateres til handel, håndværk og bykultur.

Mange håndværkerudtryk er kommet ind i dansk gennem nedertyske håndværkere. Dels kom der mange nedertysk 
talende handelsfolk og håndværkere til Danmark på grund af den øgede samhandel med Nordtyskland i Hansetiden 
(fra ca. 1250). Dels blev det en tradition langt op mod vor tid, at nyuddannede håndværkersvende fra Danmark ’gik på 
valsen’ (vandring) sydpå til det nedertysktalende område, før de slog sig ned. Kun de mest almindelige håndværkerudtryk 
som Wasserwage, Waterpass, vaterpas og betegnelse for håndværk som Müller, Möller, møller er taget med i ordlisten.

De fleste nedertyske lån er substantiver, dernæst efterfulgt af verber og adjektiver. Ud over enkeltord blev en del 
faste vendinger (f.eks. ’at gå på valsen’) samt en række præfikser (forstavelser som an-, be- og for-, ) og suffikser 
(afledningsendelser som -bar, -hed og -mager) optaget fra nedertysk i de kontinental-skandinaviske sprog. Orddan-
nelsesmønstrene fra nedertysk blev også produktive i forbindelse med ord af fælles germansk eller nordisk oprindelse 
(f.eks. stige (steigen) til be-stige (besteigen).

Nedertyske ord kunne uden større ændringer tilpasses dansk, så mange nedertyske ord forekommer meget 
’hjemlige’ for danskere. Derfor overtog det danske sprog et par tusind nedertyske ord  i løbet af middelalderen. 
Men da nedertyske ord ofte adskiller sig væsentligt fra de tilsvarende højtyske ord, er listen af fælles dansk-tyske 
ord, der er kommet ind via nedertysk i middelalderen, ikke så omfattende, som hvis vi havde taget de nedertyske 
ord som udgangspunkt.

De tilsvarende nedertyske ord er taget med i listen. Grunden til at tage disse ord med er, at nedertysk er det tysk, der 
stadig tales af mange i Slesvig-Holsten. Også folk i Nordtyskland, der taler højtysk, bruger ofte en del nedertyske ord 
som f.eks. Büx (bukser, højtysk: Hose). Mange nedertyske ord er almindelige i sønderjysk, f.eks. mojn, hedevik, kørbis, 
mantel, møts, dækkel, kasten, mors, pusse (Puschen), sinne (sinnig), tort.  En del faste udtryk på sønderjysk stammer fra 
nedertysk, f.eks. ’hold æ snut!, (rigsdansk: ti stille!), ’de gi æ it venøver’ (fra nedertysk: ween över = være over, dvs. ’have 
med at gøre’), ’det gæe løs’ og ’ha dum tøj for’.

Låneord fra nedertysk

DET DANSKE SPROG OVERTOG 
MANGE ORD FRA NEDERTYSK:

f.eks. Büx (Hose) > bukser
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HØJTYSKE LÅN
Højtyske låneord i dansk efter ca. 1525 (ældre nydansk)

Siden reformationstiden i det 16. århundrede tabte det nedertyske sprog indflydelse i hele Øsersøområdet. 
Den lutherske reformation i Nordtyskland og Skandinavien medførte, at højtysk på mange områder af sam-
fundslivet fortrængte det nedertyske. Det blev Martin Luthers bibeloversættelse til højtysk, der kom til at præge 
det sprog, som vi finder i den første autoriserede  danske bibel, Christian den III.s bibel, trykt i 1550. Den danske 
oversættelse følger den udgave af Luthers bibeloversættelse, der blev trykt i Wittenberg i Sachsen i 1545. Trykning 
af bøger og brochurer blev nu almindelig og læsefærdigheden mere udbredt. Ikke mindst udbredelsen af den trykte 
bibeloversættelse og oversatte folkebøger betød, at det højtyske sprog fik en stor indflydelse på dansk, som overtog 
mange højtyske ord og talemåder – ikke mindst fra Luthers bibeloversættelse.

I Slesvig-Holsten var nedertysk administrationssprog frem til slutningen af 1500-tallet. For den sønderjysk talende 
befolkning i de nordlige egne af Slesvig var det ikke noget større problem, da de to sprog sønderjysk og nedertysk 
ligner hinanden temmelig meget. Først omkring 1640 er nedertysk overalt afløst af højtysk som administrationssprog 
og indført som kirke- og skolesprog i de lavere klassetrin omtrent i de områder, der ligger syd for den nuværende 
landegrænse. I de højere klassetrin var sproget på gymnasierne (latinskolerne) stadig latin. Dog fortsatte det 
nedertyske sprog op til vore dage med at være meget udbredt som talesprog i Slesvig, og derfor er mange ord 
fælles på nedertysk og sønderjysk.

Omkring 1700 talte omkring 30% af Københavns befolkning tysk. Tysk var kommandosprog i hæren, da mange be-
falingsmænd og generaler kom fra den holstenske adel. Den holstenske adel havde en fremtrædende position i det 
poltiske liv i København under enevælden frem til Struesees henrettelse i 1772. Der fandtes tysksprogede skoler og 
kirker i København, og mange tysktalende lejesoldater arbejdede som tysklærere, når de blev ældre.

FRA MIDTEN AF DET 
16. ÅRHUNDREDE FIK HØJTYSK 

INDFLYDELSE PÅ DET 
DANSKE SPROG

bl.a. gennem Luthers 
bibeloversættelse
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ENGELSKE VENNER

Både dansk og tysk har især efter 2. verdenskrig optaget mange ord fra engelsk, (1) dels som lån, der er til-
passet modtagersproget i udtale og bøjning (som f.eks. ordet weekend – weekenden - weekender (Wochenende) på 
dansk) eller (2) som fremmedord, der har beholdt den engelske udtale og bøjning (som f.eks. touch pad på dansk og 
tysk). Den tredje type (3) er oversættelseslån som det tyske Wochenende. En del begreber med speciel betydning 
findes også i form af oversættelseslån (f.eks. mus, Maus fra mouse). Det er imidlertid ikke altid de samme ord, som 
dansk og tysk har optaget, selv om tendenserne og sprogdomænerne er ret ens.

Engelsk bruges meget i reklamesprog og popkultur, mode og inden for visse sportarter. Helt dominerende er engelsk 
i forbindelse med IT og luftfart. En del videnskabelige fagterminologier, specielt inden for naturvidenskab, er også 
stærkt præget af engelske termer.

Da det ikke er denne databases opgave at udbrede engelske fremmedord, 
men at øge den gensidige interesse for og kendskabet til dansk og tysk 
som nabosprog, er listen over engelske ord et udvalg. 

Engelske lån

EFTER 2. VERDENSKRIG 
OVERTOG TYSK OG DANSK 

MANGE ORD FRA ENGELSK:
f.eks. computer
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MODUL 01

MODUL 01
Krop & klæ’r /

Körper & Bekleidung

Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Spil og leg i sprogundervisningen
Til underviseren: Der er stort set enighed om, at børn lærer gennem at lege, og at leg og spil for næsten alle 
aldersgrupper kan virke motiverende. Mens det i sprogdidaktikken er blevet almindeligt at motivere børn til 
læring gennem spil og dermed udnytte legens læringspotentiale, så finder man stadig med henblik på 
unge og voksne den indstilling, at læring er arbejde, og at spil og arbejde ikke passer 
sammen. Det er givetvis sådan, at voksne ikke lærer så spontant gennem spil som 
børn (sikkert også fordi forventningerne til en voksen person er helt anderledes); 
alligevel kan spil og leg virke motiverende. I dette modul er der lagt stor vægt 
på sprogindlærende spil, der kan bruges på forskellige alderstrin og 
niveauer. Alderstrinnene er ikke markerede, men øvelserne er markeret 
med hensyn til sværhedsgrad (se overfor).

Til disse opgaver skal 
du bruge [Krop & klæ‘r]

i ordkorpus!

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)
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1.1.1 Individuel opgave   
Tegn omrids af et menneske. Find ordene for legemsdelene i ordkorpus under [Krop & klæ’r] og skriv ordene på 
dansk og tysk på din tegning. Husk også at skrive  den ubestemte eller bestemte artikel (ein/der, eine/die, ein/das) op! 

1.1.2 Gruppearbejde 
Til underviseren: Samme opgave som ovenfor, men med en stor tegning i målestok  2:1 eller 3:1 på gulvet eller med 
kridt i skolegården. Gruppearbejdet med den store tegning kan også anvendes som andet skridt efter opgave 1.1 for 
at ’flytte’ ordstoffet fra kortidshukommelsen til arbejdshukommelsen. Tegningerne med gloserne fra fase 1.1 vendes 
om. Eleverne skal så skrive ordene for legemsdelene efter hukommelsen. I denne fase bør også substantivernes 
genus (ein/der, eine/die, ein/das)  indføjes i tegningen.
Hver gruppe tegner et omrids af et menneske (mindst i dobbelt størrelse) og skriver ordene for legemsdelene på tysk 
på tegningen. Husk også at angive ordenes bestemte eller ubestemte artikel!

1.1.3 Til slut kontrollerer I, om I har skrevet det hele rigtigt op ved at slå ordene op i ordkorpus 
under [Krop & klæ’r]!

1.1.4 Findes der ord for legemsdele, der ikke er næsten ens og derfor ikke er med i ordkorpus? 

1.1 Krop / der Körper 
Vi sætter ord på legemsdele / Wir benennen die Körperteile

1.2  Hvem er hvem? / Wer ist wer?

Spilleregler “Hvem er hvem?”
Spillet kan bestå af f.eks. 12 kort (på hvert kort er der et billede af en krop/ansigt) og 12  ’hemmelige’ kort, som 
modspilleren ikke kan se (samme kort som de 12 andre kort). Man spiller to og to. Hver spiller udpeger en ’hemmelig 
person’. (Spilleren vælger 1 af de 12 kort). 

Den anden spiller skal så gætte, hvem den ’hemmelige person’ er. Spillerne skiftes derfor til at stille hinanden spørgsmål, 
der kun kan besvares med “ja” eller “nein”. Ud over ordkorpus [Krop & klæ’r] har spillerne brug for det tyske ord for ’et 
skæg’, nemlig ’ein/der Bart’. På tysk skelnes mellem ’Schnurrbart, Oberlippenbart‘ (overskæg) og ‚Vollbart‘ (fuldskæg).

Ordforklaring: 
Det danske ord ‚skæg‘ kommer fra oldnordisk og betyder ‚noget, der rager frem’. Det tyske ord ’Bart’ (der Bart, die 
Bärte, engelsk ’beard’) er i familie med det danske ord ’børste’.

Pas på – falske venner:           ein Gesicht = (et) ansigt             (eine) Ansicht = en opfattelse, en mening

Eksempel:
”Ist es ein Mann?“ > „Ja“ > „Trägt er eine Brille?” > ”Nein”
Svarer modspilleren ‚nein‘, vendes de tilhørende kort (manden med brillerne). 
Efterhånden udelukkes flere og flere. Tilbage står den rigtig ‚hemmelige person‘ > geheime Person.

1.3.1 Når man dyrker sport – specielt når man løbetræner – bliver ens kondition forbedret. Løbetræning er specielt gavnlig 
for bestemte legemsdele og organer. Hvilke? Hvad hedder de på tysk?  Find ordene i ordkorpus!!
1.3.2 Hvilke aktiviteter forbedrer din kondition? Find de passende verber i ordkorpus! 
1.3.3 Skriv en lille beretning på tysk om, hvilken sport du selv udøver eller synes særlig godt om! 

1.3 Kondi / die Kondition

Til underviseren: I spillet ‚Hvem er hvem?‘ drejer det sig om at beskrive krop og ansigt. Det kan spilles to og to som 
partnerarbejde. 
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1.4.1 Find betegnelser for legemsdele i ordkorpus [Körper & Bekleidung > Krop & klæ’r]. Læg mærke til, hvilken farve ordet 
har. Farven viser hen til ordets oprindelse. 

1.4.2 Hvilken farve har de fleste af ordene?

1.4.3 Har du lagt mærke til, at de fleste ordene for legemsdele på dansk, tysk og engelsk er næsten ens? Kan du forestille 
dig, hvorfor det forholder sig sådan?
En forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan, finder du i indledningen til afsnittet ‚Fælles arveord‘. Hvis emnet 
interesserer dig, kan du læse om det i en sproghistorie, f.eks. Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie, første 
Bind (1944)  eller i Dansk Sproghistorie, Bind 2: Ord for ord for ord, kapitel 8 (2020). 

1.4 Sproglig opmærksomhed  / Sprachliche Aufmerksamkeit

1.5 Sygdomme / Krankheiten

Sygdomme har ofte latinske eller græske betegnelser, som anvendes næsten identisk på dansk og tysk. Find 10 
eksempler i ordkorpus [Körper & Bekleidung > Krop & klæ’r]. Overvej, hvilke fordele og ulemper de latinske / græske 
betegnelser har for (a) patient og (b) lægen. Formuler dine overvejelser på tysk.

1.6 Påklædning / Bekleidung 
Vi tager tøj på.../ Wir ziehen uns an...

Til underviseren: Opgaven har to faser: 1.6.1. den individuelle opgave (at tegne og sætte ord på) og 1.6.2 
partnerarbejde (fortælle hinanden, hvilket tøj man har på). 

1.6.1 Lav af tegning af dig selv: Hvad for noget tøj har du på idag? Find ordene på tysk i ordkorpus und 
           skriv ordene op. 
1.6.2 Fortæl din partner, hvad for noget tøj du har på idag.

1.6.7 Læg også farver på din tegning. Kig efter i ordkorpus under adjektiver og find de tyske ord for farverne! 
          Så kan I spille ‚Efterlysning‘!

1.7.1 Alle deltagere sidder i en rundkreds. En deltager beskriver på tysk, hvordan en anden person i rundkredsen er klædt på 
(husk også  at nævne farverne!) De andre skal så gætte, hvilken person der er ment. Man melder sig ved håndsoprækning. 
Den, der har gætter rigtigt, beskriver nu en anden person i kredsen, og sådan  kan det gå videre, indtil alle personer er blevet 
efterlyst. 

1.7.2 Gå tilbage til ordkorpus [Körper & Bekleidung > Krop & klæ’r]. Fra hvilket sprog kommer de fleste fælles dansk-tyske 
ord for tøj? 

På tysk hedder legen ‚Steckbrief’

1.7 Efterlysning / Steckbrief
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1.8.1 Den helt enkle variant: 
2-3 elever får identiske farvekort (f.eks. gelb, blau etc.) Eleverne sidder i en rundkreds. En elev står i midten af 
kredsen og har ikke nogen siddeplads. Underviseren siger så f.eks.: ‚alle blauen Karten wechseln jetzt die Plätze‘! 
Eleven i midten af kredsen har nu chance for at sætte sig på en ledig stol, mens de blå kort skifter plads. Den elev, 
der ikke får nogen siddeplads, står nu i midten. Spillet går videre… 

1.8.2 Den lidt vanskeligere variant: 
Til underviseren: Ved hjælp af ordkorpus tegner eleverne kort med beklædningsgenstande (bukser, T-shirts etc.). 2-3 
kort skal være identiske. [Krop og klæ’r] 2-3 elever får kort med identiske beklædningsgenstande. Eleverne sidder i en 
rundkreds. En elev står i midten af kredsen og har ikke nogen siddeplads. Eleven, der står i midten, siger så f.eks.: ‚alle 
Karten mit blauen Hosen wechseln jetzt die Plätze!‘ Eleven i midten af kredsen har nu chance for at sætte sig på en ledig 
stol, mens ‚die blauen Hosen‘ skifter plads. Den elev, der ikke får nogen siddeplads, står nu i midten. Spillet går videre… 

1.8.3 Den vanskeligste variant uden kort:  
Eleverne sidder i en rundkreds. En elev står i midten af kredsen og har ikke nogen siddeplads. Eleven, der står i midten, 
siger så f.eks.: ‚alle mit blauen Hosen wechseln jetzt die Plätze!‘ Eleven i midten af kredsen har nu chance for at sætte 
sig på en ledig stol, mens de elever, der har blå bukser på, skifter plads. Den elev, der ikke får nogen siddeplads, står 
nu i midten. Spillet går videre… 

Til underviseren: De tre varianter af spillet kan spilles efter hinanden, f.eks. i tre på hinanden følgende lektioner. 
Gloserne er de samme, men de didaktiske hjælpemidler, der stilles til rådighed for eleverne, reduceres efterhånden til nul. 

1.8 Rejsen til Jerusalem  / Die Reise nach Jerusalem

Til underviseren: Målet med spillet er at gentage gloser, så de fæstner sig i elevernes hukommelse (arbejdshukommelsen). 
Ordkortene fra 8.2. kan genbruges. Spillet bliver vanskeligere (++), hvis også farverne skal nævnes hver gang. Jo flere kort, der 
er i spil, jo vanskeligere bliver det at huske alle genstandene. På den måde kan sværhedsgraden tilpasses elevernes niveau. 
Antallet af forskellige kort bør dog ikke overstige 10. I gennemsnit kan en elev ’gemme’ syv – otte genstande i sin 
korttidshukommelse.
Den første spiller tager et billedkort xx fra bunken og siger: „Ich reise auf eine einsame Insel und packe xx in meinen Koffer“. 
Spilleren holder kortet op, så alle kan se det. Den næste spiller tager et billedkort fra bunken og siger: „Ich reise auf eine einsame 
Insel und packe xx und yy in meinen Koffer“. Således går spillet videre, og antallet at genstande, der skal huskes, stiger støt. 

1.9 Jeg rejser til en øde ø  / Ich reise auf eine einsame Insel

Du tager en tur til Flensborg for at købe nyt tøj. Uheldigvis kan ekspeditricen i tøjforretningen ikke dansk. Skriv en samtale 
mellem dig selv som kunde og ekspeditricen på tysk. Forsøg så vidt muligt at  bruge gloserne fra beklædning [Krop & klæ’r] 
i ordkorpus.

1.10 Shoppe / Shoppen

Til underviseren: Ved hjælp at ordkorpus laver eleverne farvekort med de tilsvarende farveadjektiver på tysk. 2-3 identiske 
kort for hver farve.
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1.12.1 Skriftlig forberedelse
Du skal organisere et modeshow med fem ’models’. Beskriv på tysk, hvordan du vil klæde dine ’models’ på (tøj, snit, farve, 
stil osv.). Tænk på, at ikke alle ’models’ behøver at være kvinder. 

1.12.2 Gruppearbejde 
I diskuterer i grupper, om I synes godt eller dårligt om den mode, der bliver vist. I har brug for ordkorpus [Krop og klæ’r] og 
[Abstrakta]. 

Partnerarbejde
Spilleregler: To personer har hver et sæt identiske billedkort med 12 kort i hver bunke. Hvert af de 12 billedkort viser forskellige 
beklædningsgenstande eller personer, der er klædt forskelligt på. De to spillere sidder over for hinanden, så de ikke kan se 
hinandens kort. Den ene spiller beskriver beklædningsgenstanden på et af sine kort. Den anden spiller finder i sine kort det 
kort, modspilleren har beskrevet. Begge lægger kortet til side. Efter spillet bliver kontrolleret, om de to bunker stemmer overens. 
I den næste runde bytter spillerne roller. 

1.11 Hvad er hvad? / Was ist was?

Til underviseren: De billedkort, der allerede foreligger, kan tilpasses sådan, at de viser beklædningsgenstande eller  
personer, der er klædt på forskellig måde. Opgaven egner sig til mundtligt partnerarbejde.  

1.12 Modeshow / Modenschau

Til underviseren: Opgaven kræver individuel skriftlig forberedelse. I timen kan opgaven anvendes som mundtlig 
gruppearbejde. Læringsmålet er at forbinde beskrivelsen af beklædning med personlig stillingtagen.

Forestil dig, at du skal skrive en rapport om unge menneskers påklædningsstile til et tidsskrift. Din konkrete opgave er at 
undersøge, om unge nord og syd for grænsen har samme eller næsten samme stil.  Du kan gå helt professionelt til værks, 
idet du vælger to byer, f.eks. Flensburg og Sønderborg eller Aabenraa. Skriv dine iagttagelser op og rediger dem til en artikel 
på tysk. 

1.13 ’Kleider machen Leute’

Til underviseren: Hangman kan spilles med mange af de tematiske områder i ordkorpus.

En elev tænker på en glose, der forekommer i det tema, der netop behandles i undervisningen, f.eks. krop og beklædning 
[Körper & Bekleidung]. På tavlen skriver eleven en streg for hvert bogstav i ordet og tegner en galge. Så foreslår de andre 
elever bogstaver, der kan forekomme i ordet. Ved hvert rigtigt bogstav bliver dette bogstav sat ind på den passende tomme 
streg. Hvis bogstavet ikke forekommer, sættes bogstavet under galgen, og en legemsdel af en hængt mand i en galge teg-
nes. En hel Hangman består af mindst 7 dele (hoved, ansigt, krop, to arme, to ben). Hvis manden er komplet, før ordet er 
blevet gættet, har eleven med det ’hemmelige’ ord vundet og må finde på et nyt ord. Men hvis de andre elever har gættet 
ordet, før manden er komplet, må den, der har gættet hele ordet til sidst, finde på det næste ’hemmlige’ ord fra det valgte 
tema og overtage spillerrollen. 

1.14 Hangman
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MODUL 02
Hverdagsliv /
Alltagsleben

Til disse opgaver skal du 
bruge [Hverdagsliv] 

i ordkorpus!
MODUL 02
Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Handlingsorienterede opgaver
Til underviseren: 
Handlingsorienterede opgavetyper: Hverdagsord byder på mange muligheder og lejligheder til handlingsorienteret 
undervisning, der især (men ikke udelukkende) styrker den mundtlige sprogfærdighed. Her vil opgavetypen kort blive 
introduceret, forskellige øverlsestyper samt et øvelsesforløb præsenteret.

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)
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Fase Sproglige mål Teknikker

forberedelse
• at udvikle den sproglige kompetence
• at restrukturere intersproget
• udvide ordforråd

• vække den sproglige opmærksomhed 
  og bevidsthed
• hjælp til planlægning og valg af metoder

under 
opgaven

• lægge vægt på flydende og korrekt brug 
  af målsproget

• hjælp til valg af fremgangsmåder 
  og metoder

fremlæggelse
• opmærksomhed omkring flydende, 
  korrekt og nuanceret sprogbrug

• fremlæggelse af resultater for gruppen, 
  optagelse på video eller mobiltelefon

diskussion • refleksion, analyse og evaluering

• generel kommunikativ sprogundervisning om 
 hverdagsemner,
• traditionelle præsentations-, øvelses- og 
 produktionssekvenser (hvor produktionssekvensen 
 er baseret på opgaver),
• traditionelle lærebogssystemer og vejledninger.

Ordforklaring: Hverdag hedder ’Alltag’ og/eller ’Werktag’ på tysk. Ordene ’hverdag’ og ’Werktag’ er beslægtede ord. 
’Werktag’ bruges om hverdage i betydningen arbejdsdage, ’Alltag’ alment om det, der foregår hver dag.

Vejledning 
Handlingsorienterede opgaver kan inddeles i tre hovedgrupper: problemløsningsopgaver (se 2.1), informationsopgaver 
(se 2.2.) og egentlige diskussionsopgaver (se 2.3). Det ville være forenklet at sige, at de konkrete problemløsningsopgaver 
(2.1) egner sig til begyndere, opgaver, hvor eleverne selv skal finde supplerede informationer (2.2) til noget viderekomne 
og diskussionsopgaver (2.3) til elever på højt niveau (se nedenfor). Derfor er de forskellige opgavetyper i det følgende ikke 
overordnet markeret for sværhedsgrad. Niveauet inden for de enkelte opgavetyper afhænger af følgende faktorer, som 
underviseren selv kan styre:

1) Afgrænsningen af opgaven er vigtig. Jo mere afgrænset opgaven er, desto mere overskuelig og enkel er den. 

2) Niveau og progression kan tilpasses elevgruppen:
a. statiske opgaver (beskrivelser) er nemmere end dynamiske (narrativer), 
b. konkrete opgaver er nemmere end abstrakte,
c. antallet af elementer, deltagere og relationer er afgørende for sværhedsgraden,
d. planlagte aktiviteter med forberedelsestid er ’nemmere’ end ikke planlagte (man kan f.eks., øge sværhedsgraden ved 
at indbygge overraskelsesmomenter), 
e. en forberedelsesfase: opgaver kan forberedes via ’pilotopgaver’ eller eksempler på lignende opgaver,
f. (sværheds)graden og omfanget af input kan varieres,
g. mulighed for skriftlig forberedelse af mundtlige fremlæggelser letter presset og fremmer korrektheden,
h. mulighed for hjælp og kontrolfaser undervejs gør opgaven nemmere og forhindrer frustation.

Handlingsorienterede opgaver kan anvendes som en vigtig del af sprogundervisning, men kan også uden videre 
indflettes i en mere kompleks pædagogisk kontekst og kombineres med andre øvelsestyper. Den opgavecentrerede 
undervisning er kompatibel med
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Eksempler på øvelser med oplæg til diskussion:
• at begrunde en bestemt adfærd,

• diskussioner pro et contra (ud fra forskellige informationer om et emne som input – alt lige fra 
   brugsanvisninger til avisartikler),
• egentlige forhandlingsspil (f.eks.: hvad skal vi spise til aften?),

• rollespil og talk shows om hverdagsemner.

Opgavetyperne kan deles i tre hovedgrupper:

Eksempler på øvelser med problemløsningsopgaver:
 
• Billedkort med forskellige informationer (’find fem forskelle’ med ryggen til hinanden, f.eks. indretning af et hus som 
emne).

• Den ene learner har en konstruktionsplan (f.eks. af en enkel lego-model fra et legehus) og skal forklare sin partner, 
hvordan genstanden skal sættes sammen. 

• ’Oprydningsøvelser’: Den ene learner har et billede af et opryddet værelse (f.eks. et køkken). Partneren har et 
billede af en værelse, der ikke er ryddet op. Learneren med det opryddede værelse forklarer partneren, hvor tingene 
skal sættes hen. 
• En anden emnekreds er systematisering af forskellige levnedsmidler ud fra forskellige kriterier: (a) kød, grøntsager, 
frugt, kornprodukter, mejeriprodukter etc., b) sund eller usund mad, c) lækker eller ulækker mad, d) surt, sødt eller 
salt etc.). Materiale: Billedkort med madvarer samt ordkorpus [Hverdagsliv]. Der findes også mange spil til tablets 
med den slags øvelser til børn. Øvelserne fra tablets kan verbaliseres i undervisningen.

2.1 Problemløsningsopgaver 

Eksempler på øvelser:
• Billedkort med ’før – efter – situationer’.

• Billedkort, der fortæller en historie, men ét kort mangler (man kan gøre øvelsen sværere ved at fjerne forskellige 
kort og lade grupperne sammenligne deres løsninger).

• Skriv drejebogen videre. Der vises en film med hverdagsscener (f.eks. Mr. Bean for begyndere, Dogme-fim med 
hverdagsscener for viderekomne learnere). Filmen standses, og learnerne bliver bedt om at skrive drejebogen videre 
– enten som par- eller gruppearbejde eller som individuel opgave.
• At skrive og opføre en historie ud fra et begrænset sprogligt input: Eleverne får en liste med hverdagsord. Ud fra 
disse ord er opgaven at skrive en sammenhængende historie.

• At fortælle en historie ud fra et billedinput. Egnet materiale er tegneserier uden tekst (f.eks. ’Vater und Sohn’) eller 
tegninger af Storm P.

2.2 Eleven formulerer supplerende informationer

2.3 Diskussioner: at indlede en diskussion og give udtryk for sin mening

I det udleverede materiale mangler oplysninger, som eleven selv skal formulere:

Ved problemløsningsopgaver drejer det sig om at løse en konkret opgave på målsproget. 

Til underviseren: Øvelsestype 3 er uddybet med flere eksempler under temaet ’Samfundsliv’ [Samfund]
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I det følgende bringes et eksempel på et handlingsorienteret opgaveforløb:

Til underviseren: I det følgende beskrives et undervisningsforløb fra introduktion af gloser [Hverdagsliv] til frie samtaler. 
Sværhedsgraden afhænger af, hvor komplekst det valgte måltid er. Generelt gælder, jo bedre gloserne introduceres fra 
begyndelsen, desto nemmere er det for eleven at benytte gloserne aktivt. Materialet er ordkorpus ‚hverdag‘, en tysk 
kogebog eller opskrifter fra internettet på tysk, tyske og danske tilbudsaviser og reklamer for levnedsmidler.

2.4.1  At forberede en indkøbssituation 
en lærebogstekst bruges som inspiration,
eller:

 Gruppearbejde 
eleverne skriver selvstændigt en dialog. (Einkaufen auf dem Markt / Indkøb på torvet). Grupperne præsenterer resulta-
terne for klassen.

2.4.2   Retterne vælges: 
Gloser udvælges af ordkorpus og indøves
Eleverne afgør, hvilke(n) ret(ter) de vil tilberede, og finder de nødvendige ingredienser ved hjælp af ordkorpus og en tysk 
kogebog. (Der findes også mange tyske hjemmesider med opskrifter. Brug google!). I ordkorpus tjekkes substantivernes 
genus og flertalsformer.  Eleverne skriver en indkøbsliste og tjekker i opskriften, hvordan retten tilberedes. (Læringsmål: 
at udvælge, forstå og bearbejde informationer). 

2.4.3  Køkkenudstyr vælges
Eleverne afgør, hvilke køkken redskaber de har brug for, for at tilberede maden (se ordkorpus [Hverdagsliv]). Ved hjælp 
af danske og tyske reklameaviser for levnedsmider opstilles to eksemplariske prislister (en dansk og en tysk). Resultaterne 
sammenlignes. Eleverne afgør, hvor de vil købe ingredienserne til deres ret.

Til underviseren: Her kan komparation af adjektiver som (teuer, billig, günstig, preiswert etc.) indøves.

2.4.4  
Underviseren informerer om de forskellige moms-satser for levnedsmidler i Tyskland og Danmark. 

2.4.5  Maden tilberedes i skolekøkkenet og spises i fællesskab
Fælles diskussion (efter maden): Hvorfor handler så mange danskere syd for grænsen?

2.4 At købe ind, lave mad og spise sammen /
Gemeinsam einkaufen, kochen und essen

Arbejdstrin: 
2.5.1 Hvad kunne I tænke jer at få at vide? 

2.5.2 Udarbejd et interviewskema.

2.5.3 Træn jeres mundtlige præsentation af spørgeskemaet (udtale, høflighed etc.).

2.5.4 Interviewene optages med mobiltelefon (husk at spørge om lov!). 

2.5.5 Interviewene diskuteres og evalueres.

2.5 Interviews med medarbejdere i grænsekiosker /
Interviews mit Mitarbeitern in Märkten an der Grenze

Til underviseren: Opgaven fungerer bedst, hvis der foreligger en konkret aftale med et supermarked syd for grænsen. 
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2.6.1  
Materiale: ordkorpus [Alltagsleben] og et dukkehus inklusive møbler (f.eks. duplo eller lego).
Eleverne skal forklare, hvordan huset skal indrettes, hvad husets rum hedder, og hvor de vil sætte møblerne og andre 
genstande (lamper, tv etc.).

2.6.2 Gruppearbejde: 
Det skøre hus / Das verrückte Haus
Huset er indrettet helt forkert: F.eks står køleskabet i dagligstuen, fjernsynet i badeværelset oven på wc’et. Det ’skøre’ 
hus gives nu videre til en anden gruppe. Medlemmerne af gruppe 2 skal nu forklare medlemmerne af gruppe 1, hvad 
de har gjort forkert, og hvor møblerne skal flyttes hen.
Til underviseren: Denne opgave giver mulighed for at øve forskellige konstruktioner:
Hele nominalfraser med artikel, adjektiv (farve) og substantiv. Derudover kan øvelsen bruges til at øve 
præpositioner. Det er også en god lejlighed til at forklare brugen af kasus til at markere forskellen mellem dynamisk 
og statisk (akkusativ: dynamisk, dativ: statisk ved præpositionerne an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und 
zwischen). En sammenligning med brugen af stedsadverbier på dansk giver også god mening: ’Der Fernseher steht 
im Badezimmer (inde i badeværelset). Du musst den Fernseher in das Wohnzimmer tragen (ind i dagligstuen).‘

2.6 Vi bygger huse / Wir bauen Häuser

Til underviseren: Denne leg kan bruges som øvelse til at gentage og genopfriske gloser, der er blevet indlært. 
I princippet kan legen bruges til genpfriske gloser fra alle temaer.

Eleverne skriver en kort tekst derhjemme, der tager udgangspunkt i et tema eller en tekst, der er blevet behandlet, f.eks. 
sund mad, min yndlingsret eller lignende.

Hver elev vælger en genstand (f.eks. en kage), som han/hun beskriver i sin tekst. I stedet for ordet for denne genstand 
skriver han/hun ordet ’Teepott’. De andre elever skal nu gætte, hvilket ord det drejer sig om.  Gætteopgaven kan udføres 
som gruppearbejde eller med hele klassen, alt efter klassens størrelse. 

2.7 Tepot / Teepott

Hvis I bor i nærheden af Sønderborg eller Flensborg, kan I måske få en aftale med et symfoniorkester, så I får lov til at 
overvære en orkesterprøve. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre, så aftal en time med musiklæreren på jeres skole og besøg ham/hende i musiklokalet 
og bed om at få alle musikinstrumenter at se. 
Skriv navnene ned på alle de instrumenter, I kender. Bed jeres musiklærer eller et medlem af orkesteret om at fortælle 
navnene på de instrumenter, I ikke kender, og skriv også de navne ned. Når I kommer tilbage til klassen, sammenligner 
i de danske og tyske navne på instrumenterne i ordkorpus. Hvilken farve dominerer? Hvad er forklaringen på det?

2.8 Musik og instrumenter / Musik und Instrumente
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MODUL 03
Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Til underviseren: I dette opgavemodul er der fokus på den fælles kuturarv som et 
vigtigt aspekt af nabosprogsdidaktikken. I forbindelse med familieord vil eleverne hurtigt fastslå, at det tyske sprog 
klarer sig med færre distinktioner end dansk, f.eks. ’mangler’ distinktionerne mellem ’mors familie’ og ’fars familie’. De 
oprindeligt franske familiebetegnelser ’Tante’ og ’Onkel’ dækker hermed et bredere spektrum på tysk.

Specielt interessant i forbindelse med den fælles kulturarv er håndværkstraditioner, betegnelser for håndværk og 
redskaber, der er kommet ind i det danske sprog via det nedertyske. Her er der mange muligheder for at gå på 
opdagelser i ordkorpus, som omfatter både danske, nedertyske og tyske ord for mange betegnelser. Nedertysk 
danner på denne måde et overgangssprog – en bro – mellem højtysk og dansk. I denne sammenhæng kan et 
tværfagligt projekt med faget historie om senmiddelalder og Hansetiden være en inspirerende ide.

I ’tidlig tysk’ kan underviseren også introducere temaet håndværk med de såkaldte Handwerkerlieder, der stadig er 
populære hos tyske børn, f.eks. 
Wer will fleißige Handwerker sein   > omhandler flere traditionelle håndværk
Grün, grün grün sind alle meine Kleider > flere håndværk samt farver
Es klappert die Mühle    > møller
Schneidri, Scheidra, Schneidrum   > skrædder

I modsætning til familieordene på tysk (der ikke skelner mllem fars og mors familie) er der fokus på kønsspecifikke ord 
i disse år. Det såkladte ’Gendern’ er område af sprogbrugen, som diskuteres kontroverst i Tyskland for tiden (2021) og 
fører til, at betegnelser for kvinder – ikke blot erhvervsbetegnelser - får tilføjet endelsen -in som i  ’Schüler und Schü-
lerinnen’ eller den såkaldte ’Genderstern’ * som i ’Schüler*innen’ for begge køn. I de fleste tyske forbundslande er det 
obligatorisk at skelne mellem f.eks. ’ein Bürger’ og ’eine Bürgerin’ i officiel sprogbrug. 

Den nyeste trend (også i officiel sprogbrug) er at skelne mellem tre ’køn’, nemlig ’männlich /m’, ’weiblich / w’ og ’divers 
/ d’. Sidstnævnte gruppe omfatter transsexuelle og andre personer, der hverken føler sig som mand eller kvinde. Se 
artiklen om ’Gendern’ på tysk i dette materiale. 

MODUL 03
Familie & personer /
Familie & Personen

Til de følgende opgaver 
skal du bruge 

[familie & personer] 
i ordkorpus!

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)
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Tegn et familiestamtræ med tre generationer. Søg under ikon [familie & personer] i korpus. 
Udfyld familiebetegnelserne på dansk og tysk. Marker de ord, som er ens eller ligner 
hinanden. Hvilke ord ’mangler’ i ordkorpus (og er derfor forskellige på dansk og tysk)?

3.1

Til underviseren: Materiale: en tegning eller en model af et hus. Øvelsen kan bruges 
til at gentage ord om huse og indretning fra temaet ’hverdagsliv’.

Se på en tegning eller en model af et hus. Forklar på tysk, hvor i huset de enkelte 
familiemedlemmer arbejder, sover, læser lektier, spiser, spiller computerspil osv.

3.2

’Onkel’ og ’Tante’ kan være mange forskellige personer på tysk. Skriv til en ven eller 
bekendt i Tyskland og spørg ham/ hende, om hvem han / hun bruger betegnelserne 
’Onkel’ og ’Tante’.

3.3

Lav et interview på tysk med en Oma eller Opa, som snakker tysk. Bed hende / ham 
fortælle om sit liv og sin familie.

3.4

Gruppearbejde (4-5 personer i hver gruppe)
Skriv et hørespil på tysk om en familiesituation / familiediskussion, som I selv 
opfatter som typisk (f.eks.: ’hvorfor skal jeg komme så tidligt hjem om aftenen?’, 
’mine lommepenge slår ikke til’ ). Optag hørespillet på jeres mobiltelefon og afspil 
det bagefter for klassen.

3.5

Et fælles låneord på tysk og dansk er ordet ’nepotisme’ / ’Nepotismus’. Undersøg ordets 
betydning og oprindelse. Forklar på tysk, hvad ’Nepotismus’ har med familie at gøre.

3.6

Skriv en liste over de håndværk, du kender. Hvad hedder de på dansk og tysk? 
Er nogle af betegnelserne kommet ind i dansk via nedertysk? Se ordkorpus 
[familie & personer] under ’hanseatische venner’.

3.7

Der findes et fælles udtryk på dansk og tysk: ’at gå på valsen’ / ’auf die Walze gehen’. 
Undersøg ved hjælp af ordbøger på internettet (f.eks. www.sproget.dk og www.duden.de), 
hvad udtrykket betyder, hvor det stammer fra, og hvor gammel traditionen er. Skriv dine 
iagttagelser ned.

3.8

Mange håndværksbetegnelser og betegnelser for værktøj på dansk er overtaget 
fra nedertysk (plattysk) eller højtysk (se ordkorpus under ’hanseatische venner’).  
Undersøg, hvorfor det forholder sig sådan. 
Litteraturtip: Vibeke Winge: Pebersvend og poltergejst (2000).

3.9

Find nogle aktuelle tekster fra tyske myndigheder på nettet, f.eks. forskellige byers 
informationer til borgerne på nettet. Du kan f.eks. kigge under Flensburg, Hannover, 
Hamburg samt Frankfurt eller München. Undersøg brugen af genderformer. Hvilken 
praksis anvender de forskellige byer for at være kønspolitisk korrekte?
Diskuter i klassen fordele og ulemper ved de kønsspecifikke former?

3.10

http://www.sproget.dk
http://www.duden.de
https://ordforraad.kulturakademi.dk/hanseatiske-venner/
https://ordforraad.kulturakademi.dk/hanseatiske-venner/
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MODUL 04
Samfund /

Gesellschaft

Til disse opgaver skal 
du bruge [Samfund] 

i ordkorpus!MODUL 04
Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Til underviseren: Dele af dette modul kan med fordel gennemføres som et tværfagligt 
modul sammen med historie eller politik/samfundslære. Der er også elementer af erhvervs- og kulturgeografi. 
Naturligvis kan modulet også bruges alene som del af sprogundervisningen. Opgavene er meget forskellige, hvad 
angår de sproglige forudsætninger. Derfor kan det være nødvendigt at tilpasse opgaverne til elevernes niveau. En 
mulighed er også at udlevere understøttende materiale, f.eks. om regionens historie og erhvervsliv.

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)
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Til underviseren: Efter en introduktion på klassen kan denne opgave bruges som individuel hjemmeopgave. 

Tegn en by. Hvilke instutioner og forretninger skal der være i din by?
Begrund dit valg.
Brug evt. et bykort eller en model fra internettet som inspiration til at tegne byen!

Brug korpus [Samfund] til at finde de tyske betegnelser. Præsenter din by for klassen på tysk.

4.1 Min by / Meine Stadt

4.2 Gadenavne / Straßennamen

Til underviseren: Den følgede opgave kan bruges til at introducere og øve himmelretninger, både substantiver og 
adjektiver. De traditionelle opgaver ’at spørge om vej’ er overflødiggjort af mobiltelefoner!

4.2.1
Mange gadenavne i slesvigske byer angiver himmelsretningen: øst, vest, nord, syd: Sammenlign to byer - en nord 
og en syd for grænsen. Tag et kort (f.eks. over Flensburg) og sammenlign gadenavnene med Sønderborg, Aabenraa 
eller Haderslev. Hvilke gadenavne findes begge steder på hhv.dansk og tysk?
4.2.2
Vend tilbage til den by, du har tegnet i opgave 4.1 og giv gaderne navne på tysk.
 
4.2.3 
Gadenavne kan også være opkaldt efter historiske personer. Undersøg, hvilke gadenavne i f.eks. Flensburg, Husum 
eller Kiel er opkaldt efter historiske personer. Find biografiske oplysninger om disse personer på nettet. Vælg én 
person ud, som du/ I præsenterer for klassen. 

Hvilke transportmidler findes i den by, du bor i? Hvilke transportmidler bruger du selv for at komme i skole? 
Skriv en liste paa tysk. [Opfindelser & kultur]

4.4 Samfundsformer / 
Gesellschaftsformen & politische Organisationsformen

Til underviseren: Opgaven kan bruges som individuel hjemmeopgave eller som gruppeopgave.

4.4.1
Hvilke samfundsformer (som f.eks. demokrati) kender du? Skriv dem op på en liste. Find de tilsvarende ord på tysk i 
korpus. Hvilke sprog stammer de fleste af ordene fra? Se [Samfund]

4.4.2
Undersøg, hvornår Tyskland fik sin nuværende demokratiske forfatning.
4.4.3 
Tag et Europakort fra årene mellem 1934 og 1939. Undersøg, hvilke politiske styreformer der herskede i de forskellige 
europæiske lande, der nu er  medlem af EU. Vælg ét land ud, hvis styreform du/ I beskriver. 
Brug ordlisten [Samfund] i korpus!

4.3 Trafik / Verkehr
Transportmidler i din by / Verkehrsmittel in deiner Stadt
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4.5 Økonomi og samfund / Wirtschaft und Gesellschaft

Dan tre grupper. Hver gruppe vælger to byer i Slesvig syd for grænsen, den ene by på østkysten, den anden på 
vestkysten. Tjek lige, at I ikke vælger de samme byer!

Undersøg ved hjælp af byernes internetsider eller ved at ringe til byernes erhvervschefer, hvilke erhverv der er vigtige 
for de to byer. Er der forskel på byer på østkysten og byer på vestkysten? 
I givet fald: Hvorfor tror I, der er forskel?

Brug korpus [Samfund] til at skrive en rapport på tysk.

4.6 Turisme / Tourismus

Kig på et kort over Sønderjylland. Hvor ville du selv rejse hen på ferie, hvis du boede i en storby som Berlin eller 
Hamburg?

Begrund dit valg. Brug korpus [Samfund] og  
[Abstrakta].
Litteraturtip: Nordschleswig entdecken und erleben. 2013. Udgivet af Bund deutscher Nordschleswiger.

4.7 Et borgermøde / Eine Bürgerversammlung 

Til underviseren: Gå tilbage til modul 2 og læs om rollespil. Denne opgave kan udvides til flere lektioner med for-
skellige arbejdsformer.

1) Den by, du bor i (eller i nærheden af), har fået en stor sum penge fra en fond til at gøre byen mere attraktiv at bo i. 
Byrådet (der Stadtrat) har besluttet, at borgerne skal spørges til råds på et borgermøde (eine Bürgerversammlung). Der 
er forskellige interessegrupper i byen: 

Gruppe 1 vil gerne have en færdselssikker og børnevenlig by.
Gruppe 2 vil gerne have en miljørigtig og økologisk by med en god CO2-balance.
Gruppe 3 vil gerne styrke det kulturelle liv i byen og give penge til kulturelle institutioner.
Gruppe 4 vil gerne sanere bevaringværdige bygninger og have en smuk by.

A. Dan fire grupper, der hver især forbereder sig til borgermødet. Brug korpus [Samfund] til forberelsen!

B. Efter forberelsen udpeger I en ordstyrer (einen Moderator) og en borgmester (einen Bürgermeister).

C. Hver grupper vælger en eller to talsmænd, der fremfører gruppens synspunkter og planer.

D. I gennemfører borgermødet som rollespil.

PS: Det er en god ide at optage borgermødet. Så kan de enkelte grupper reflektere over og diskutere forløbet. Det giver 
også mulighed for at arbejde med eventuelle huller i ordforrådet, der er optrådt undervejs!
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MODUL 05
Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Til underviseren: De fællesgermanske ord udgør det allerældste sproglag i dansk og tysk: De fleste fællesgermanske 
ord, der genfindes i sprogene dansk, tysk og engelsk, er knyttet til  hovedområderne: den nære familie, kroppen og 
hverdagslivet i og med naturen. Disse ord er enkle i struktur: de fleste har kun en eller to stavelser eller er sammensat 
af to substantiver som f.eks. regn-orm. Ordene ligner stadig hinanden meget i de germanske sprog 
(se indledningskapitel til ’fælles arveord’). Dette kan også udnyttes didaktisk! 
Meget tyder på, at nye ord læres bedst i kontekst.

Til disse opgaver skal 
du bruge [Natur] 

i ordkorpus!

MODUL 05
Natur / Natur

Semantiske felter og fælles germanske arveord

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)
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I de seneste år har der i didaktikken været fokus på såkaldte ’chunks’, dvs. ordforbindelser, der læres som helheder. 
Små børn, der endnu ikke har et fast begreb om ord, lærer først sådanne chunks som uanalyserede enheder, men 
der hersker berettiget tvivl om, hvorvidt dette træk fra førstesprogsindlæringen direkte kan overføres til andet- og 
fremmedsprogsindlæringen og om, hvilken positiv virkning metoden kan have for learnere, der er ude over den første 
barndom (Wicka, under forberedelse). Et eksempel: dansk ’jeg hedder Anna’  bliver på græsk til mε λἐνε Αννa, 
hvilket direkte oversat betyder: ’(’jeg’ er udeladt) mig (mε) kalder (λἐνε )Anna’. Tilsvarende på italiensk: ’mi chiamo 
Anna’. Som uanalyseret chunk forekommer udtrykket uigennemskueligt og råber på en forklaring, som de kommuni-
kativt anlagte begynderlærebøger i græsk, jeg har set,  ikke giver!

Derimod er der erfaringsmæssigt gode resultater at hente i teorien om de såkaldte semantiske felter. Metoden, der 
afledes af teorien, går ud på, at grupper af ord, der betydningsmæssigt hører sammen, læres nemmere og huskes 
bedre. Et eksempel på et semantisk felt er ord, der knytter sig til et træ (rod, stamme, gren, kvist, blad). Ikke alle ord 
i et semantisk felt vil være ens eller ligne hinanden på dansk og tysk. Men selve beskæftigelsen med at undersøge 
dette spørgsmål vil øge learnernes sproglige bevidsthed. 
Der findes mange eksempler på  næsten ens dansk-tyske ord, der er knyttet til naturfænomener som omgiver os: 
sten > Stein / sand > Sand / mose > Moor, 
kosmologiske fænomener som sol > Sonne / måne > Mond / stjerne > Stern / himmel > Himmel / luft > Luft, 
vilde planter som græs > Gras / slåen > Schlee / tidsel > Distel 
og dyr som hare > Hase / mår > Mader / odder > Otter / mus > Maus. 
Hertil kommer vejrfænomener som regn > Regen / kulde > Kälte / storm > Sturm / is > Eis og sammensætningen 
solskin > Sonnenschein.

Mange plantnavne (regnfan > Rainfarn) og fuglenavne
(bogfink > Buchfink og rødkælk > Rotkelchen) er imidlertid kommet ind i dansk senere som lån, først og fremmest fra 
nedertysk og højtysk.

Til ’tidlig tysk’ kan man introducere temaet natur, fugle, dyr med mange sange. Vers og rim støtter hukommelsen! 
F.eks.
• Alle Vögel sind schon da
• Die Vogelhochzeit
• Fuchs du hast die Gans gestohlen
• Häschen in der Grube

5.1 Træer / Bäume

Tegn et træ med rod, grene, kviste og blade. Find derefter de tyske betegnelser i ordkorpus under [Natur]. Er der 
ord, som mangler i ordkorpus, fordi det er helt forskellige ord på dansk og tysk?
Til underviseren: der findes forskellige spil til tablets, hvor det drejer sig om at tilordne bestemte frugter til de 
tilsvarende planter eller træer. Eleverne kan så fortælle på tysk, hvilken frugt/ hvilket bær der skal sættes på 
hvilken plante.

5.2 Fra regnormenes liv / Vom Leben der Regenwürmer 

Til underviseren: den følgende opgave kan gennemføres med forskellige klassetrin. I ’tidig tysk’ kan man starte 
med en tur i skoven, hvor man indsamler et par regnorme samt foder (i form af fugtige, visnede blade). En sjov ide 
er at lade regnormene gå på smørrebrødspapir, så man kan høre, hvordan deres børster kradser. Husk at behandle 
regnormene godt: de skal have fugtige og kølige omgivelser og mad nok.

5.2.1 
Hvad æder regnormene? Find de tyske gloser i korpus! [Natur]

5.2.2 Hvilke funktioner har regnormene i økosystemet skov? Spørg din biologilærer og skriv svarene ned på tysk.
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5.2.3  
Hvorfor hedder det ’Regenwurm’ og ’Honigbiene’? Kender I andre ord, som er sammensat af to substantiver? 
Inddrag korpus og undersøg, hvad ordene hedder på tysk. [Natur] Diskutér forskelle/ligheder. Hvorfor kan det være 
vigtigt at vide, hvornår der tale om et sammensat ord og to ord? 

5.2.4 
Skriv en tekst på tysk om regnorm. Svar på følgende spørgsmål: hvilken funktion har regnormene for omsætningen 
af organisk materiale i jorden? Hvilke miljøbetingelser (f.eks. inden for landbrug) fremmer regnormenes trivsel? 

5.2.5 
Undersøg sammen med jeres biologilærer: Hvilke livsbetingelser har regnorm i de moderne forhaver belagt 
med fiberdug (Unkrautvlies) og sorte granitsplinter (dunkle Steinschotter)? Undersøg temperatur, fugtighed, 
næringsmuligheder etc. og skriv en rapport herom på tysk. 

Der findes en del litteratur og en debat om forbud mod ’Schottergärten’ i Tyskland. Du kan bruge en søgemaskine 
på nettet og søge under ’Schottergärten’ og finde eksempler på den aktuelle debat. 

5.3 Biernes verden / In der Welt der Bienen

Til underviseren: I ‚tidlig tysk’ kan I begynde med at besøge en besøgsbigård. Dem findes der mange af både nord 
og syd for grænsen. Besøgsbigårde i DK er registreret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside. Mange skoler i 
Tyskland har egen bigård og gennemfører projektuger om bier. På mange skoler er bier en del af pensum i 6. klasse. 
Hvis I har en venskabsklasse eller -skole syd for grænsen, så spørg, om skolen har en bigård.

De mindste elever kan se filmene med Biene Maja på tysk. Filmene samt en række enkle spørgsmål til filmene findes 
bl.a på youtube. 

Forslag til sang: Summ, summ summ, 
Bienchen summ herum...
(med tekst af Hoffmann von Fallersleben)

5.3.1 
Hvad har bier brug for? Skriv en liste på tysk over de ting, som honningbier har brug for for at overleve året rundt.

Sammel en liste over de bi-produkter, der hedder næsten det samme på dansk og tysk.  
Brug korpus til begge opgaver! [Natur]

5.3.2  
Insekter / Insekten
Hvilke insekter kender du? Hvilke insekter hedder næsten det samme eller noget helt forskelligt på dansk og tysk? 
Hvilke ord lyder/staves ens, men har forskellig betydning (er ’falske venner’)? Søg i korpus under ’falske venner’!

5.3.3 
Undersøg, hvor gammel honningbien er. Kig på tysk Wikipedia under ’Honigbiene’. Hvilke ’opgaver’ løser bien for 
naturen? Undersøg også, hvad bier betyder for naturen og for frugtudbyttet.  

Til underviseren: Der findes en række tysksprogede billedbøger og børnebøger om bier og insekter i almindelighed. 
De kan bruges til ’tidlig tysk’. Til ældre elever med gode tyskkundskaber kan anbefales Armin Spürgin: Die Honigbiene 
vom Bienenstaat zur Imkerei.

5.3.4 
I de seneste år er det blevet populært at holde bier i storbyer, såkaldte ’Stadtbienen’. Både København og Berlin er 
kendt som nye hjem for bier. Undersøg via internet, hvad der skrives om ’Stadtbienen’ og diskuter, om bier har det 
bedst i by eller på land.

https://ordforraad.kulturakademi.dk/falske-venner/
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5.4.1   Populære og mindre populære vilde dyr
Til underviseren: Til introduktion kan bruges sangen: Fuchs du hast die Gans gestohlen...
Undersøg, om der er forskel på vildtbestanden i Danmark og Schleswig-Holstein. Er der nogle vilde dyr, der ikke må 
komme ind i Danmark? Er der vilde dyr, som er meget populære eller ikke så populære? 
Få et overblik via korpus. [Natur]

5.4.2  
Undersøg, om der er forskel på den måde, som ulve/ Wölfe og vildsvin / Wildschweine behandles på i Danmark 
og Schleswig-Holstein. Hvad skriver aviserne nord og syd for grænsen om temaet? Diskuter i klassen, om det 
er berettiget at udelukke eller drive jagt på bestemte dyrearter med henblik på at udrydde dem regionalt. Eller 
skal man koncentrere sig om bestemte problemindivider, f.eks. ulve, der jager får (Schafe)?

5.4.3  
Læs eventyr på tysk, der handler om ulven, f.eks. 
Rotkäppchen, 
Peter und der Wolf, 
Der Wolf und die sieben Geißlein.
Hvad fortæller eventyrerne om menneskenes indstilling over for ulve?

5.4.4 
Tag udgangspunkt i diskussionen om vildsvinehegnet, som de danske myndigheder etablerede i 2019 over 
70 km langs grænsen mellem Sønderjylland/ Nordslesvig og Schleswig-Holstein. Lav to grupper: den ene 
gruppe argumenterer for, den anden gruppe imod vildsvinehegnet. Hver gruppe skriver fem argumenter 
op på tysk og mødes derefter til en diskussionrunde.

5.4 Vildtet / das Wild

5.5.1  
Læs en vejrudsigt (Wetterbericht) på tysk (f.eks. på www.wetter.de) og find de ord, der er næsten ens på dansk og tysk. 

5.5.2 
Lyt til en vejrudsigt på tysk (f.eks. Meno Schrader i Schleswig-Holstein Magazin (NDR Mediathek)). Skriv de ord op, 
du kan forstå. Slå ordene efter i ordkorpus og lær genus og bøjningsformer. [Natur]

5.5 Vejret / das Wetter

Mange dyr i en zoologisk have hedder det samme eller næsten det samme på dansk og tysk. Skriv de dyr op, du 
kender. Kig så i korpus [Natur] og find de tilsvarende tyske ord. Husk også at skrive artiklen op, så husker du det 
bedre! Kan du tænke dig, hvorfor ordene for dyrene i zoologisk have ligner hinanden så meget?

5.6 I zoologisk have / Im Zoo

www.wetter.de
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Beskriv et kunstværk, der skildrer naturen. Hvis I arbejder sammen med faget kunst, kan I inddrage de 
kunsthistoriske aspekter af natursynet, der kommer til udtryk i malerierne. Brug korpus [Natur].

Her et forslag til malerier:
1) Edouard Manet (1864) Frokost i det grønne / Das Frühstück im Grünen
2) Claude Monet (1872) Impression Sonnenaufgang sammenlignet med Otto Dix (1913) Sonnenaufgang
3) Franz Marc (1914) Rehe im Walde
4) Emil Noldes billeder af havet og/ eller blomsterbilleder fra haven i Seebüll.

I kan eventuelt kombinere temaet med et besøg på Nolde Museet i Seebüll (Seebüll 31, 25927 Neukirchen).

5.7 Naturen i kunsten / die Natur in der Kunst

Til underviseren: opgaven kan tilpasses alle klassetrin: Som inspiration til tidlig tysk kan bruges forskellige 
billedbøger med eventyrlige haver, som sætter fantasien i gang. Til de ældre årgange kan man anvende software, 
som tilbydes på nettet af firmaer, som sælger haveudstyr. 
Tegn din drømmehave og find navne på de træer og planter, du gerne vil have i din have. Brug ordkorpus 
[Natur] og læg mærke til, hvor meget plantenavne ligner hinanden på dansk og tysk!

5.8 Tegn din drømmehave / Zeichne deinen Traumgarten
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Menneskeskabte fænomener:
opfindelser, kunst, kultur, videnskab, litteratur, teknik og teknologi 

Til disse opgaver skal 
du bruge

[Opfindelser & kultur] 
i ordkorpus!

MODUL 06
Vi lærer tysk / Wir lernen Deutsch

Indledning
Til underviseren: Dette modul indeholder menneskeskabte fænomener (også kaldet artefakter) inden for teknik, it, 
kultur, kunst, videnskab, litteratur samt betegnelser for disse fænomener på dansk og tysk. En undtagelse er området 
musik, der er behandlet under ’hverdagsliv’, men dog også spiller en rolle i dette opgavemodul (6.4). Området er 
meget bredt; sprogligt indeholder det mange ’fælles venner’, altså ord, der er optaget i tysk og dansk fra andre sprog. 
Derudover findes der en lang række internationale ’kunstord’, der er dannet på baggrund af latinsk og græsk ordstof. 
En undtagelse er benævnelser inden for områderne fysik og kemi, hvor H.C. Ørsted dannede danske begreber efter 
et bestemt system (f.eks. er grundstoffer er alle enstavelsesord, ’ilt’, ’brint’ etc.).Nyere fagtermer inden for fysik er 
derimod internationalismer som f.eks. ’atom’, ’elektron’.
Til informationsteknologi har engelsk bidraget med mange ord. Det må dog bemærkes, at både dansk og tysk har 
dannet egne ord (f.eks. ’hjemmeside’, ’USB-nøgle’, ’Drucker’, ’Bildschirm’, ’Speicher’). Det er imidlertid ikke altid de 
samme ord, der er fundet hjemlige oversættelser for, så antallet af fælles engelske begreber er indsnævret en del.

I forbindelse med opgaverne har vi forsøgt at tage udgangspunkt i skolens verden, så – i det mindste de letteste 
opgaver – ikke bliver alt for abstrakte.

MODUL 06
Opfindelser &kultur /

Erfindung & Kultur

Sværhedsgrad:

Enkle opgaver
(der specielt egner sig 
til yngre elever)

Vanskeligere opgaver
(kan også bruges til at gentage 
ordstof, der allerede er indøvet)

Opgaver til viderekomne
(der allerede har erfaring med 
indlæring af fremmedsprog)



31

Kig på din timeplan. Hvilke fag har du i købet af en uge?Brug ordkorpus [Erfindungen & Kulturtechniken] og find ud 
af, om fagene også hedder det sammen på dansk og tysk? Hvor kommer ordene fra? Skriv din timeplan på tysk!

6.1 Din timeplan / dein Stundenplan

Tag dine skolebøger i fagene filosofi/ religion, historie og matematik (her specielt geometri) frem.

Vælg nogle sider ud og skriv de ord op, du mener kunne komme fra græsk og latin. Søg i korpus [Opfindelser & 
kultur] og find ud af, om de tilsvarende ord findes på tysk. 
Gentag opgaven med ord, du mener kunne komme fra italiensk eller fransk. Her er specielt fagene historie og kunst 
relevante.

6.2 Dine skolebøger / deine Schulbücher

6.3.1 Tænk på tre vigtige opfindelser, som har haft stor betydning for mennesker over hele verden. Søg i korpus 
[Opfindelser & kultur], om opfindelserne hedder det samme på tysk! Sammenlign dine valg af opfindelser med dine 
klassekammeraters valg. 

6.3.2 Diskuter i klassen på tysk, hvilke opfindelser virkelig har udgjort store fremskridt. Find frem til ti.   

6.3.3 Hvad kunne du tænke dig at opfinde? Begrund dit valg!

6.3 Opfindelser / Erfindungen   

For mange mennesker spiller litteratur, kunst og 
musik en meget vigtig rolle i deres liv. Overvej, 
hvilke kulturelle områder der interesserer dig mest.

Komponisten Franz Schubert (1797-1828), der fik 
et meget kort liv præget af sygdom og problemer,  
skrev en sang (Lied) med titlen: ’Du holde Kunst’ 
(teksten er skrevet af Franz von Schober):

6.4 En hyldest til kunsten

Denne sang (Lied) af Schubert fik en særlig betydning 
under Corona-lockdown i 2020-2021 som symbol for 
det, mange mennesker savnede. Da koncertlivet kom 
i gang igen i sommeren 2021, rejste publikum sig 
spontant op, da sangen blev opført under en koncert 
i Hamburg. Lyt teksten og musikken. Der findes flere 
versioner på you-tube, f.eks. med Fritz Wunderlich.
Skriv din egen version: Er kunst en trøst, en vision 
om en bedre verden eller lægger du mere vægt på, at 
kunst skal være samfundskritik og / eller bare 
underholdning?

Brug korpus og skriv din hyldest til kunsten på tysk! 
[Opfindelser & kultur]

Du holde Kunst, in 
wieviel grauen Stunden, 
Wo mich des Lebens 
wilder Kreis umstrickt, 

Hast du mein Herz zu 
warmer Lieb’ entzunden, 
Hast mich in eine beßre 
Welt entrückt, 
in eine beßre Welt 
entrückt! 

Oft hat ein Seufzer, 
deiner Harf’ entflossen, 
Ein süßer, heiliger Akkord 
von dir, 

Den Himmel beßrer 
Zeiten mir erschlossen, 
Du holde Kunst, ich 
danke dir dafür, 
Du holde Kunst, ich 
danke dir!
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Christan Morgenstern, Ringelnatz og Robert Gernhardt har skrevet sjove, satiriske digte på tysk. Her et digt af 
Christian Morgenstern (1871 – 1914):
Der Mond (aus „Galgenlieder“)
Als Gott den lieben Mond erschuf,
gab er ihm folgenden Beruf:
Beim Zu- sowohl wie beim Abnehmen
sich deutschen Lesern zu bequemen,
ein a formierend und ein z -
daß keiner groß zu denken hätt′.
Befolgend dies ward der Trabant
ein völlig deutscher Gegenstand.

Også Joachim Ringelnatz (1883 – 1934) har skrevet sjove rimede digte:
Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee,
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise. 

6.5 Skriv et digt!

Skriv 10 ord op, du bruger, når du snakker om din computer eller din smartphone. 
Undersøg, om man bruger de samme ord på tysk. Sammenlign din liste med dine klassekammeraters lister. 
Brug korpus! [Opfindelser & kultur]

6.6 Din computer og din smartphone

Skriv et sjovt digt, der rimer, på tysk naturligvis! Brug Korpus. Du kan vælge et emne/ tema, så er søgningen lettere.
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AT LÆRE ORDFORRÅD – 
EN UDFORDRING FOR HUKOMMELSEN

KAPITEL 1
Hukommelse

”Hvis man sammenfatter undersøgelser vedrørende hukommelsens omfang, så hersker der ingen tvivl om, at det 
umiddelbare omfang af hukommelsen forbedrer sig fra den tidlige barndom til ungdomsalderen.“ (Schneider & Büttner 
2002: 500, oversættelse: EF).

Det er i første omgang den gode nyhed. Men den dårlige nyhed er, at udviklingen af ordhukommelsen  desværre ikke 
rigtig holder trit med andre områder af hukommelsen: I en alder af seks år kan børn i gennemsnit gengive fire enstavel-
sesord korrekt og i den rigtige rækkefølge. I 12-års-alderen er tallet kun steget til fem ord (Schneider & Büttner 2002: 
500). Disse tal forekommer meget demotiverende for sprogundervisningen, da tilvæksten fra fire til fem i sammenlig-
ning med andre områder (som f.eks. tal) er forholdsvis ringe. De pågældende ord er dog udvalgt tilfældigt. Det drejer sig 
altså – til forskel for sprogundervisningen – om et rent hukommelseseksperiment, som udelukker betydningssammen-
hænge og således indskrænker sig til ordets lydlige form (jf. den såkaldte Lerntrommel opfundet af von Ebbinghaus med 
ordpar som bog-hår, synge-gryde, ben-sky). Ved bevidst arbejde med indlæring af gloser drejer det sig tværtimod om at 
formidle læringsstrategier, som støtter learnerens ordhukommelse på målsproget. Det kan være gentagelsesstrategier, 
organiserings- og kategoriseringsstrategier i betydningsfelter, elaboreringsstrategier (f.eks. at sætte ord ind i en narrativ 
kontekst) og – sidst men ikke mindst – at bygge bro og knytte an til eksisterende leksikalsk viden (se kapitel 4 og 5).
„Enhver ved, at mange ting kan man kun huske i få sekunder, andre ting opmagasinerer man i hukommelsen så længe, 
at man netop kan huske dem længe nok til at bestå den næste eksamen, og mange ting glemmer man ikke hele sit liv.“ 
(Vester 2004: 57, oversættelse EF).

De ting, som vi kun husker i få sekunder, når kun frem til den såkaldte ultra-korttidshukommelse og bliver glemt med 
det samme igen. Det, vi skal huske frem til næste eksamen eller testen i overmorgen, skal fæstne sig i korttidshukom-
melsen, også kaldet arbejdshukommelsen. Men når det drejer sig om at lære nye gloser, skulle ord og ordbetydninger 
også helst fæstne sig i langtidshukommelsen. Disse tre ’kasser’ (ultra-kortidshukommelsen, korttidshukommelsen/
arbejdshukommelsen og langtidshukommelsen) findes naturligvis ikke i hjernen, for hjernen er ikke opbygget i ’kas-
ser’, men i netværk. Betegnelserne er ifølge hjerneforskeren Manfred Spitzer praktiske („handliche“) abstraktioner 
(Spitzer 2002:5), eller rettere sagt: metaforer, der tjener som en anskuelig model for en abstrakt hukommelsesproces. 
En anden hyppig anvendt metafor er at omtale læringens ’dybde’ som en billedlig omskrivning for den intensitet og 
varighed, hvormed et stof tilegnes. 
I det følgende vil jeg betegne korttidshukommelsen som arbejdshukommelse: „Som navnet siger, betegner arbejds-
hukommelsen den del af vores tankemæssige virksomhed, som beskæftiger sig med indhold, sorterer det på ny, 
knytter an til andet indhold, vender og drejer det, former det for derefter at gøre noget med det. “ (Spitzer 2002: 5, 
oversættelse EF).

Elin Fredsted (Flensburg)

Hvor mange nye ord kan en learner optage i sin arbejdshukommelse på én gang? Hvilke læringsbetingelser er 
optimale for at opmagasinere gloser i arbejds- og langtidshukommelsen? Blandt mange andre temaer spiller 
sådanne og lignende spørgsmål en central rolle i den kognitive fremmedsprogsdidaktik. For at belyse problematikken 
har jeg flere år i træk gennemført et lille eksperiment med masterstuderende i faget dansk ved Europa-Universität 
Flensburg. 

Det afgørende er, at man ikke betragter learneren som en tom flaske, som underviseren bare kan hælde nye gloser 
på. At lære er en aktiv proces: jo oftere, jo mere intensivt og aktivt learneren beskæftiger sig med det stof, der skal 
læres, desto bedre huskes det. Forskellige velkendte metoder og strategier (med fordele og ulemper) kan bidrage 
til at gøre gloseindlæringen effektiv. Men derudover findes der mere generelle kognitive faktorer, som underviseren 
bør tage hensyn til. 
Først følger nogle betragtninger over, hvordan hjernen arbejder med indlæring af gloser. (Hvis du, kære læser, 
allerede kender dette stof, kan du springe over kapitel 1).
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KAPITEL 2
Gloseindlæring i undervisningen

For at aktivere arbejds- og langtidshukommelsen i forbindelse med gloseindlæring findes der flere metodiske veje. 
Masterstuderende i faget dansk ved EUF har beskæftiget sig med, hvilke metoder der er mest effektive, når det drejer 
sig om at lære nye gloser. De har sammenlignet traditionel gloseindlæring (individuel tilegnelse med gloser på ordkort) 
med nyere metoder som læring gennem leg (memoryspil), gloseindlæring i semantisk kontekst (betydningsfelter) eller i 
faste ordforbindelser (chunks). Undersøgelsesresultaterne viste som regel ikke noget helt klart billede (til de studerendes 
overraskelse). I flere tilfælde viste det sig, at den traditionelle indlæring ved hjælp af ordkort gav de fleste korrekte svar. 
Men i de tilfælde, hvor undersøgelserne strakte sig over lidt længere tid (f.eks. en uge), var resultaterne mere jævnt 
fordelt. 

Som eksempel vil jeg her kort omtale Alexander Dührings masterarbejde fra 2016.  I dette eksperiment blev fejlkvotienten 
ved memoryspil sammenlignet med indlæring ved hjælp af ordkort med billedstimulus. Det drejede sig om de samme 
ordkort i begge eksperimenter. Fejlkvotienterne blev udregnet ved en test umiddelbart efter eksperimentet og igen en 
uge senere. Hos 18 elever var der i den første glosetest 108 fejl i forbindelse med et memoryspil (fejlkvotient 30%); ved 
traditionel indlæring med ordkortene (’udenadslære’) blev der kun lavet 56 fejl (fejlkvotient 15,5%). Efter en uge blev 
testen gentaget, og også i denne test viste den ’traditionelle’ metode med ordkortene stadig de bedste resultater, når vi 
ser på fejlkvotienten (32% ved memoryspillet, 22,94% ved ordkortene) (Dühring 2016: 71-72).

Ser man imidlertid nærmere på forskellen mellem de to fejlkvotienter, så viser den anden test, „ at eleverne inden for 
en uges forløb har glemt flere gloser i forbindelse med gloseindlæring ved hjælp af ordkort. Ved indlæring ved hjælp af 
memoryspil blev kun 2% af de lærte gloser glemt, ved indlæring med ordkort 7,4%” (Dühring 2016: 73). Med andre ord 
ser det ud til, at forskellige metoder har fordele og ulemper: Den konventionelle indlæring med ordkort ser ud til at være 
effektiv på kort sigt, men der opmagasineres færre gloser i arbejds- og langtidshukommelsen. Eleverne glemte simpelt-
hen flere gloser ved den ’traditionelle’ metode.   

Alligevel skal man overveje, om begge de anvendte metoder (traditionel udenadslære med ordkort versus memoryspil) 
muligvis har visse svagheder: 
Man kunne kritisk bemærke, at begge metoder trods billedstimulus udviser visse mangler, nemlig A) den bevidste 
forankring af det ‚nye‘ med det ‚kendte‘ for at opmagasinere de nye ord og ordbetydninger i langtidshukommelsen 
og B) de enkelte ords relatering til en kontekst og et betydningsfelt (som f.eks. memoryspil for børnehavebørn med 
ét betydningsfelt som f.eks. dyreunger).

A): Ved indlæring bliver et stof eller en glose (med eller uden billedstimulus) som regel ikke oplevet med alle 
sanser som en uforglemmelig eller intensiv oplevelse. Glosen høres, læses og gentages mundtligt (i det mindste i 
begynderundervisningen): „Vi ved godt, at alt, hvad vi skal lære, altså enhver ny information, skal gentages flere gange. 
Den skal tilbydes ultra-korttidshukommelsen flere gange. Åbenbart skal vores hjerne associere den nye information med 
det forhåndenværende indhold i vores hukommelse.“ (Vester 2004: 89, oversættelse EF).  Derfor er også ’aha-oplevelser’ 
og  resonansoplevelser vigtige, f.eks. at learneren kan genkende noget fra sit førstesprog i det nye ord. Min hypotese er, 
at en forankring af ny viden med allerede eksisterende viden i hjernen bidrager til at ’flytte’ den nye information over i ar-
bejds- og langtidshukommelsen. Learneren husker bedre, når han/hun genkender noget og kan intergrere det i sin 
tankeaktivitet (se afsnit 5).

B) De enkelte ord er (muligvis) ikke organiseret som enkeltgloser i hjernen, men i form af betydningsnetværk. 
Det betyder, at bestemte kontekster og sorteringopgaver kan støtte hukommelsen. Eksempler herpå er øvelser 
og opgaver, i hvilke ord eller grupper af ord bliver ’sorteret’ i bestemte kategorier. Et andet eksempel er at arbejde 
ordbetydning og betydningsfelter i en tematisk og indholdsmæssig sammenhæng, men også f.eks.:
• synonymer (omhyggelig / påpasselig/ forsigtig) og
  antonymer som (død/ levende)
• overordning (mad – spagetti), sideordning (spagetti- 
  ravioli) eller underordning (spagetti – mad) 
• del – helhed (dør – hus)
• kollokation (lyn + hurtig)
• prædikation (kat – mjave)
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KAPITEL 3
Et hukommelseseksperiment

Kan learneren selv bidrage aktivt til at forbedre sin hukommelse, så nyt stof og nye gloser opmagasineres bedre? 

I det følgende vil jeg præsentere et lille eksperiment, som jeg har gennemført med studerende over en årrække. Målet 
var et give dem en fornemmelse af, hvad det betyder at arbejde bevidst med hukommelsesprocessen. Eksperimentet 
har jeg gennemført over flere år i et masterseminar uden at gøre de nøjagtige resultater op i tal. Men der var altid tale 
om en klar tendens.  

Eksperimentet så ud som følger:
Når de studerende kom  ind i undervisningslokalet, lå der et håndklæde på et bord, ved siden af stod en tom 
kagedåse. Under håndklædet befandt der sig 13 små genstande. De studerende blev så opfordret til at stille sig rundt 
om bordet, så alle kunne se. I nøjagtig ét minut blev håndklædet fjernet, så de studerende kunne se og opmærksomt 
betragte de 13 genstande. Derefter blev håndklædet lagt over igen, og de studerende blev opfordret til at gå tilbage til 
deres pladser for at skrive de genstande op, som de kunne huske (på dansk). Sedlerne med de nedskrevne ord blev 
indsamlet og resultaterne blev kort omtalt. 

Efter 60 minutter blev de igen opfordret til at skrive ordene for genstandene op på en ny seddel. Sedlerne blev 
indsamlet, og i denne omgang blev resultaterne fra første og anden runde diskuteret grundigt. 

Det typiske resultat efter første runde (umiddelbart efter at de studerende havde betragtet genstandene) var, at de 
studerende kunne huske mellem 9 og 13 genstande. De fleste resultater lå mellem 9 og 11 (+/-10). Normalt går man 
ud fra, at hjernen i gennemsnit kan opmagasinere 7 items i arbejdshukommelsen. At dette tal ligger mellem 9 og 11 
hos studerende, hænger formodentlig sammen med, at studerende er trænede i at huske det stof, de skal lære. 
Resultaterne fra første runde var ret ensartede – også i de forskellige grupper. Ingen var dog kommet på den ide 
at tælle håndklæde og kagedåse med. (Det ville have været et eksempel på såkaldt divergent thinking!)

Efter 60 minutter så resultaterne imidlertid anderledes ud: Nu var forskellen væsentlig større og resultaterne varierede 
fra 7 til 13 (med et gennemsnit på +/-9). Hver enkelt studerende har dernæst gjort rede for, hvilken mnemoteknik han/
hun har anvendt. Det viste sig, at man groft kunne inddele de studerende i tre grupper:
1) Studerende, der har satset på deres fotografiske hukommelse. Denne strategi viste sig at være ret usikker. Visuelt 
begavede studerende, der er udstyret med en udpræget fotografisk hukommelse, opnåede gode resultater i begge 
runder, men de fleste klarede sig dårligere end gennemsnittet i anden runde.  

2) Studerende, der har digtet en lille historie (narrativ) med baggrund i de viste genstande. For eksempel: ‚Jeg går en 
tur ved stranden (en rundsleben sten, en hjertemusling) og overvejer, hvem jeg skal invitere skriftligt til min fødsesldag 
(kuglepen, kort, klips, viskelæder), og hvordan jeg vil fejre den (et stearinlys, servietter etc.). Denne gruppe klarede sig 
godt i anden runde. 

3) De bedste resultater havde den tredje gruppe, som næsten ingen glemte genstande havde i forhold til første runde. 
De studerende i denne gruppe oplyste, at de havde sorteret og kategoriseret genstandene i tre grupper (a. genstande, 
som man finder ved stranden, b. ’arbejdsudstyr’ til skrivearbejde og c. udstyr til en fest). Nogle af de studerende havde 
også styr på, hvor mange genstande, der var i hver gruppe. Hos én studerende viste det sig oven i købet, at 
vedkommende i anden runde kunne huske flere genstande end i første runde.

Hvilke konklusioner kan man uddrage af dette eksperiment?
Jo mere aktivt hjernen arbejder med en opgave, desto bedre lærer man, og desto bedre opmagasinerer arbejds- og 
langtidshukommelsen det lærte stof. Det kan forekomme at være trivielt, men kan dog bidrage med et par ideer, når 
det drejer sig om at indlære nye gloser.
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KAPITEL 4
Læringsstrategier

Af de omtalte eksperimenter kan vi uddrage følgende konklusion: den optimale metode til indlæring af nye gloser findes 
ikke. Alexander Dührings masterarbejde viser, at traditionelt glosearbejde med ordkort fungerer godt nok, men dog ikke 
så godt på længere sigt. Læringsstrategier som læring gennem spil, suppleret med gentagelser, kategoriseringer (‚at 
sortere‘) og elaboreringsstrategier (at bygge de nye ord ind i en fortælling) kan derimod bidrage væsentligt til at støtte 
hukommelsen.  

1) Gentagelser af ord bør ikke kun være indskrænket til at høre og gentage det nye ord i kor, men også omfatte læsning 
af ordet i kontekst, at skrive det op og memorere det. Varierede gentagelser af ordet i øvelser og opgaver bør ikke have 
karakter af pattern drills, men appellere til forskellige læringstyper (visuel, auditiv, haptisk). Metodeskift og ’dybde’ i for-
bindelse med gentagelser er af central betydning for hukommelsen. 
2) Kategoriseringer og dannelse af overbegreber og underbegreber giver gode resultater (ikke kun i det ovenfor omtalte 
eksperiment) – også efter en vis tid, hvilket tyder på, at ordene er på vej ind i langtidshukommelsen. 
3) Elaboreringer er f.eks. huskeregler. Nærliggende for learnere, der snakker enten sønderjysk eller nedertysk, er at 
tjekke, om regionalsproget kan danne en bro til målsproget.  Bedst er de ‚broer‘, som learneren selv byggger, for så har 
han/hun beskæftiget sig aktivt med ordet. Også muligheden for at memorere et ord ved at bygge det ind i en 
(selvopfunden) historie hjælper med til at opmagasinere ordet i hukommelsen (se kapitel 3). Man kan betegne strategien 
som en kumulativ og kontekstdannende læringsstrategi. Gloserne indgår dermed i en meningsfuld sammenhæng.

„Læring er ikke passiv, men en aktiv proces, i løbet af hvilken der forgår forandringer i learnerens hjerne” (Spitzer 2002: 
4, oversættelse EF). Jo oftere, jo mere aktivt og intensivt hjernen arbejder med det stof, der skal indlæres, desto bedre 
huskes det. Desto bedre efterlader nye ord og deres betydningsindhold spor i hukommelsen: „Je mehr, je öfter, je tiefer, 
desto besser für das Behalten“ (Spitzer 2002: 6).

KAPITEL 5
At knytte an til det kendte

En anerkendt model i den psykologiske forskning vedrørende hukommelse går ud fra, at viden er organiseret i netværk 
i hjernen. Forankringen til kendt viden (som eksempelvis genkendelse af et ord fra førstesproget i målsproget) bidrager til 
at ordet integreres og fæstner sig i hukommelsen. 
Bevidst at knytte an til kendt viden kan forbedre hukommelsesprocessen. Med andre ord er der kognitive fordele forbundet 
med at fokussere på beslægtede ord og ord, der ligner hinanden, i nabosprogundervisningen: Et ord, som learneren kan 
genkende fra førstesproget, og hvis betydning stemmer helt eller delvis overens med førstesproget, lader sig nemmere 
integrere i hjernens netværk af ord og danner i og for sig en kognitiv genvej til målsproget. 

‚Falske venner‘ (ord, der ligner hinanden med hensyn til ortografi og/eller udtale, men har forskellig betydning i de to sprog) 
gør som regel i særlig grad opmærksom på sig selv, fordi de mulige misforståelser, der kan opstå i forbindelse med sådan-
ne ord, ofte er morsomme. I mange tilfælde drejer det sig om særlig billedskabende udtryk eller betydningsforskelle, som 
af sig selv bliver hængende i hukommelsen (som Bier og bier, Öl og øl).

Et ubesvaret spørgsmål er dog, hvor megen grammatisk viden der kan læres gennem læring af ordforråd? Det er 
bemærkelsesværdigt, at tilordningen af korrekt genus (køn) ved substantiverne er et stort problem, specielt for tysk 
som målsprog. Egne undersøgelser og undersøgelser foretaget af kolleger inden for flersproghedsforskningen viser 
en tydelig sammenhæng mellem den såkaldte age of onset (dvs. den alder, som et barn har, når det første gang kommer 
i forbindelse med et andetsprog) og evnen til spontant at vælge det korrekte genus. Her ligger aldersgrænsen desværre 
allerede ved +/- 3-4 år (se Fredsted 2015, Meisel 2019: 197). Altså bør underviseren altid introducere et nyt substantiv i 
undervisningen med angivelse af genus. 
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DANSK OG TYSK – NÆRE SLÆGTNINGE

KAPITEL 1
Den fælles oprindelse

Dansk og tysk tilhører den germanske sproggruppe inden for et hypotetisk rekonstrueret indoeuropæisk ursprog. Den 
sammenlignende historiske sprogvidenskab går ud fra, at der også har eksisteret et germansk ‚grundsprog‘, som i 
tidsrummet mellem 2000 f.Kr. – 200 e.Kr. blev talt i Nordtyskland og Sydskandinavien, somme tider betegnet som nord-
vestgermansk. I de første århundreder af vor tidsregning ekspanderede de germansk talende folkestammer mod syd 
og mod vest, hvor de i det nuværende Stor-Britannien fortrængte den keltisk talende befolkning mod vest og  syd (helt 
til Bretagne i det nuværende Frankrig).

Karakteristisk for de germanske sprog (set i forhold til det indoeuropæiske ursprog) er bl.a. følgende træk:

Elin Fredsted (Flensburg)

Klusilerne [b,d,g] forandres til [p,t,k]

Latin: [p,t,k] Germansk [[f, θ, X]

Pater Vater (tysk), father (engelsk), fa(de)r (dansk)

Tres three (engelsk), thrír (oldnordisk)

Cornu Horn, horn (fælles for flere germanske sprog)

Latin [b,d,g] Germansk [p,t,k]

Tribus torp (dansk), dörp (nedertysk)

Decem ten (engelsk), ti (dansk)

Genu Knie (tysk), knæ (dansk)

Desuden forskydes de indoeuropæiske stemte aspirerede 
lyde [bh, dh] og [gh] til de stemte klusiler  [b, d] og [g]. 
Resultatet er en cirkulær forskydning af samtlige klusiler. 
I den danske tradition kaldes disse lydændringer under 
ét for den germanske lydforskydning, internationalt 
betegnes de som Grimms lov.1

1 En kort, men grundigere introduktion til de tidligste germanske sprog findes på dansk hos Peter Skautrup (Det danske Sprogs 
Historie, Bind 1), på tysk hos bl.a. Peter von Polenz (Geschichte der deutschen Sprache).

Forskydning af de indoeuropæiske klusiler [p, t, k] (som for den største dels vedkommende er bevaret i latin) 
til spiranterne [f, θ, X]. 
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I de germanske sprog blev også ordtrykket lagt fast – som 
regel på den første stavelse. Ny i de germanske sprog er 
den svage bøjning af verber med dentalsuffiks (som f.eks. 
-t/-d i præteritum). Oprindelsen til dette suffiks er muligvis et 
efterstillet hjælpeverbum som tun eller do.  Disse sproglige 
forandringer er sket i de 4.-3. århundreder f.Kr..  

I løbet af de første århundreder e.Kr. udviklede det 
germanske ’grundsprog’ sig i forskellige retninger, 
så den sammenlignende historiske sprogforskning 
traditionelt går ud fra tre germanske sproggrupper: 

1. De vestgermanske sprog, som har udviklet sig til 
de nutidige sprog tysk, engelsk, frisisk, nederlandsk, 
nedertysk, flamsk, og afrikaans (i Sydafrika). 

2. De nordgermanske sprog, som har udviklet sig til 
sprogene islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk.

3. De østgermanske sprog, som vi kun kender fra 
det forsvundne sprog gotisk, der er overleveret i 
den såkaldte Wulfila Bibel fra det 4. århundrede.

Nedertysk Højtysk efter ca. 500

Dorp Dorf

Pund, Appel Pfund, Apfel

Tähn, Tid Zahn, Zeit

Water, dat Wasser, das

Nett Netz

maken, ik machen, ich

På kortet kan man nogenlunde se, hvor langt mod nord 
den højtyske lydforskydning bredte sig. 
Nedertysk var indtil slutningen af det 16. århundrede 
det dominerende skriftsprog i Nordtyskland og tales 
stadig af mange. Grænsen mellem de to sprogområder 
(den såkaldte Benrahter Linie) dannede i middelalderen 
grænsen mellem det middelhøjtyske og det 
middelnedertyske område. Sidstnævnte fik 
stor i ndflydelse på de kontinental-nordiske sprog. 
(Om udviklingen af det højtyske sprog i Nordtyskland 
se kapitel 2.1).2

Tabellerne, der viser den germanske lydforskydning, stemmer 
kun delvis overens med nutidens højtyske sprog. Det hænger 
sammen med, at højtysk omkring ca. 500 e.Kr. undergår en 
ny lydforskydning, den såkaldte højtyske eller anden lydfor-
skydning. 
Denne lydforskydning begynder mod syd og når kun frem til 
de høj- og mellemtyske sprogvarieteter, men omfatter ikke 
nedertysk, nederlandsk, flamsk og frisisk (og naturligvis heller 
ikke de nordiske sprog og engelsk). 
Derfor er lighederne i udtale mellem nedertysk og de nordiske 
sprog mere udprægede end for det højtyske sprogs vedkom-
mende (se kapitel 2). Det grundlæggende træk i den højtyske 
lydforskydning er: 

2 En kort, men grundigere introduktion til de tidligste germanske sprog findes på dansk hos Peter Skautrup (Det danske Sprogs 
Historie, Bind 1), på tysk hos bl.a. Peter von Polenz (Geschichte der deutschen Sprache).
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KAPITEL 2
Den overregionale sprogkontakt 
mellem tysk og dansk

Hvor den sammenlignende historiske sprogvidenskab hovedsagelig beskæftiger sig med de lydlige forandringer og med 
sprogenes udvikling bort fra hinanden, vender sprogkontaktforskningen perspektivet om. I sprogkontaktforskningen ser 
man på, hvordan sprog har påvirket og stadig påvirker hinanden. Gennem sprogkontakt opstår der også mellemformer, 
som hverken hører helt hjemme i den ene eller den anden sproglige ’kernefamilie’. Et eksempel herpå er sønderjysk, der 
har såvel nord- som vestgermanske træk. 

I de følgende to kapitler bliver der anlagt to perspektiver på sprogkontakt, et overregionalt og et regionalt. I forbindelse 
med de tyske sprogs overregionale indflydelse på dansk vil præsentationen hovedsagelig bygge på andre sprogforskeres 
forskningsresultater (især Braunmüller 1993, 2000 og Winge 2000), mens min egen forskning hovedsagelig har 
begrænset sig til den regionale sprogkontakt i Slesvig. 

De to aspekter kan imidlertid ikke betragtes isoleret fra hinanden: Såvel den overregionale som den regionale 
sprogkontakt har en lang forhistorie (se kapitel 1). Her er Hansetiden valgt som udgangspunkt, vel vidende at de nord- 
og vestgermanske sprog også før middelalderen har haft en lang fælles historie, f.eks. på vikingetidens handelspladser 
ved Haithabu og Ribe. Som slutpunkt for den overregionale tyske indflydelse på dansk har jeg valgt ca. 1800: Ved 
udgangen af det 18. århundrede begyndte den såkaldte patriotiske tidsalder, som i det 19. århundrede efterfulgtes af 
den egentlige nationalisme; begge perioder er kendetegnet ved anti-tyske, sprogpuristiske tendenser. Efter 1800 er det 
tyske sprogs indflydelse på dansk derfor aftagende på det overregionale plan. 

Overregionalt betragtet har de tyske sprogs indflydelse på dansk muligvis først og fremmest økonomiske, politiske og 
religiøse årsager – med hovedvægten i hanse- og reformationstiden.  Ser vi derimod på den regionale sprogkontakt, 
så er den regionale sprogudvikling i Slesvig frem til 1920 en vedvarende og gensidig proces, der foregår næsten 
ubemærket gennem århundreder. Sprogkontakten mellem dansk og tysk skal derfor betragtes differencieret: 1) de 
tyske sprogs overregionale indflydelse på dansk og 2) de meget mere komplekse, gensidige processer i den regionale 
sprogkontakt, der ikke blot omfatter de to standardsprog højtysk og rigsdansk, men frem for alt de regionale sprog 
sønderjysk, nedertysk og nordfrisisk. 

2.1 Middelnedertysk i Danmark
Allerede i vikingetiden stod de vestgermanske sprog og den såkaldte ’danske tunge’ i nær kontakt med hinanden, f.eks. 
i Haithabu ved Slien. I handelspladsens blomstringstid i det 9. og 10. århundrede krydsede de nord-sydgående og de 
øst-vestgående handelsruter hinanden her. Fra midten af det 12. århundrede overtog Hanse store dele af Østersøhand-
len. Først opstod Købmandshansen, der senere blev afløst af sammenslutningen af Hansestæder, der også varetog de 
nordtyske byers politiske interesser i hele Østersøområdet. 

Gennem Hansestædernes indflydelse udviklede middelnedertysk sig til prestigesproget i hele Østersøområdet. Dette 
hænger sammen med, at der på det tidspunkt var stor forskel mellem den økonomiske og kulturelle udvikling på det 
europæiske kontinent og det mere tilbagestående Norden. Også dengang spillede den nuværende grænseregion mel-
lem Tyskland og Danmark en central rolle som bro mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Ifølge Braunmüller 
(1993) kan man sammenfatte de ikke-sproglige faktorer i fem punkter: 

1) I Hansetiden har nedertysk etableret sig som prestigesprog i de økonomisk og samfundsmæssigt ledende kredse i 
Østersøområdet.

2) Forskellene i den kulturelle udvikling mellem syd og nord har muliggjort og fremmet import af nedertyske ord og 
sproglige strukturer i forbindelse med fænomer som øget handelssamkvem, mission, dannelse, forvaltning og bogtryk.

3) Forskelle inden for den økonomiske udvikling mellem syd og nord førte til transfer af fagord og fagtermer. Grunden 
var de mere avancerede håndværksmæssige produktionsmetoder og et veludviklet handels- og finansvæsen i det 
nedertyske sprogområde. 

4) Handelskontrakter og retsvæsenet blev i det væsentlige præget af Lübeck. Ved siden af de latinske forbilleder blev 
den lybske ret på nedertysk forbillede for udformningen af retssproget. 

5) I sammenhæng med den delvis afbrudte skriftsprogstradition på dansk (bl.a. forårsaget af pestepidemier og krige) 
støttede det nedertyske sprog udviklingen af en ny skriftlighed.
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Man kan  ligeledes sammenfatte de sproglige 
faktorer i en række hovedpunkter:
1) Det nære sproglige slægtskab mellem middelalderdansk og middelnedertysk har gjort det nemt at overføre 
nedertyske sproglige elementer til dansk. 

2) De skandinaviske sprog og middelnedertysk var på grund af en parallel udvikling nået frem til en næsten ensartet 
sproglig-systematisk status. Det førte med sig, at det middelnedertyske sprog kunne bidrage til forandring af de 
skandinaviske sprog, idet middelnedertyske ord og grammatiske strukturer kunne optages uden vanskeligheder. 

3) Af de ovennævnte grunde har der udviklet sig en gensidig sproglig forståelse: enten overregionalt som (produktiv eller 
receptiv) flersprogethed eller regionalt gennem et dialektalt kontinuum. 

4) Ud over de delvis overensstemmende sprogstrukturelle træk kan det konstateres, at de kontinentalskandinaviske sprog 
importerer sproglige elementer fra nedertysk: frem for alt drejer det sig om ord og kollokationer samt orddannelsesmønstre, 
således at nedertysk bidrager til en innovativ forandring af de skandinaviske sprog (Braunmüller 1993).

I det følgende vil jeg kort gå nærmere ind på sprogkontakthypotesen og de sproglige faktorer: Sprogkontakthypotesen siger, 
at udviklingen af det middelnedertyske og de skandinaviske sprog (overregionalt) på grund af intern sprogforandring 
(forenkling af bøjnigssystemer) har udviklet strukturer, der ligner hinanden. Derfor er muligheden for transfer af sproglige 
elementer blevet begunstiget. Den intensive sprogkontakt er indtrådt på et tidspunkt, da begge sproggrupper befandt 
sig på et sammenligneligt niveau, hvad fleksion (bøjning) angår (Braunmüller 1993: 22). Således havde de nordiske 
sprog på det europæiske kontinent – specielt det danske sprog – allerede forenklet væsentlige dele af den oldnordiske 
nominal- og verbalfleksion. Middelnedertysk var også nået langt i henseende til forenkling af fleksion. Middelnedertysk 
får muligvis også rollen som den katalysator, der fremskynder den indre forandring af de skandinaviske sprog, som en-
tydigt og hurtigt udvikler sig i retning af en forenkling af bøjningssystemet. Det er en proces, der sætter sig mest radikalt 
igennem i Jylland (altså regionalt og i nært naboskab til nedertysk). Lånene fra nedertysk er:

1) På det leksikalske område finder man i de åbne ordklasser (substantiver, verber, adjektiver og adverbier) hundredevis 
af lån fra nedertysk. Når man betragter den semantiske (betydningsmæssige) side af de lånte ord, er det påfaldende, at 
bestemte domæner træder stærkt frem. Ved substantiver og verber bl.a. begreber fra håndværk, handel, forvaltning og 
bogholderi (eller bredt formuleret: ord, der vedrører livet i byen), hverdagsliv, kamp og krig, søfart og derudover mange 
abstrakte begreber. Blandt verberne bør det bemærkes, at hjælpeverbet blive fortrænger det gammeldanske warthæ. 
Det drejer sig altså om lån, der også vedrører kerneordene i det danske ordforråd. 

2) Sammen med de leksikalske enheder overtages også nye orddannelsestyper, som bliver produktive ved nydannelser 
i det danske sprog. Det drejer sig især om præfikserne (forstavelserne) be-, an- ver/for-, und-, veder- og suffikserne  -bar, 
- agtig, -skab, - eri, -het, -isk, -ske, -vortes. Ved  hjælp af præfigeringen får oprindeligt intransitive verber en ny transitiv 
form som f.eks. stige (op) på/ad (stige, intransitivt) og nyt: bestige (transitivt).  

3) I tekster fra middelalderen frem til ca. 1300 har det danske sprog ikke nogen bestemt artikel. Det kan antages, at brug og 
udvikling af den bestemte artikel kan føres tilbage til  påvirkningen fra middelnedertysk, specielt hvad angår den regionale 
form med den foranstillede artikel æ på vest- og sønderjysk. Fra slutningen af det 13. århundrede optræder den bestemte 
artikel ret hyppigt. Bemærkes skal det også, at det demonstrative pronomen på d- (den, det, de) i den østlige del af landet 
overtager den bestemte artikels funktion i forbindelse med attribut. 

Middelnedertysk har såvel sociolingvistisk som systemlingvistisk haft stor indflydelse på de middelalderlige 
skandinaviske sprog, men i særlig grad på dansk. 

2.2 2.2 Den højtyske indflydelse 
fra det 16. til det 18. århundrede
De ikke-sproglige faktorer for den højtyske indflydelse i det 16., 17. og 18. århundrede er mangfoldige. Til de vigtigste 
overregionale faktorer hører Hansestædernes tilbagegang, reformationen, udbredelsen af bogtryk, oprettelsen af Det 
tyske Kancelli (1523) og grundlæggelsen af de tyske menigheder i København. 
Efter Amerikas opdagelse var Østersøen ikke længere det store verdenshav. Handelen flyttede mod vest, og 
Nederlandene og England blev de store nye handelsmagter i det nordlige Europa. Samtidig flyttede den kulturelle 
og politiske dominans i Tyskland fra det nedertyske til de mellem- og højtyske områder sydpå. 



41

I det 18. århundrede opstod der nye tyske menigheder i København, og i begyndelsen af århundredet blev der grundlagt 
to tysksprogede garnisonskirker. Lejesoldater blev nemlig først og fremmest rekrutteret i de tysksprogede områder, og 
af praktiske grunde var derfor tysk også befalingssprog i hæren; hertil kom, at også de fleste officerer kom fra det tysk-
sprogede område, specielt fra Holsten. Talrige lejesoldater foretrak at blive i Danmark efter endt tjeneste og ernærede 
sig ofte som tysklærere. 

Det højtyske sprogs indflydelse på det danske sprog når sit højdepunkt i begyndelsen af det 18. århundrede: 

1) Antallet af låneord fra højtysk er betragteligt i alle åbne ordklasser, men disse låneord indtager en anden status end 
de nedertyske låneord i det danske sprog. For det første findes der ikke så mange fonologiske ligheder mellem højtysk 
og dansk, så de højtyske låneord ikke uden videre – som de nedertyske – lader sig integrere i det danske sprog uden 
at virke påfaldende. Hvis de ikke tilpasses lydligt, bliver de ved med at gøre opmæksom på sig selv som ’fremmede’ 
ord. For det andet bliver de fleste højtyske låneord formidlet gennem skriftsproget – især gennem oversættelser fra tysk 
– eller gennem særlige sproglige domæner som religion eller militær. Det betyder, at antallet af låneord ganske vist er 
stort, men de tangerer ikke kerneområderne af det danske sprog som de nedertyske. De højtyske låneord kommer ind 
som direkte lån (med eller uden fonologisk tilpasning) som sirlig, sart, smudsig, trodse, droske, låneoversættelser som 
fejltrin, forestilling, gennemsigtig, indsigt, indtryk, omfang, oversigt, standpunkt, tilstand, indlysende, munter, indskræn-
ke, overskue, prisgive, radbrække og indholdslån som afstand, beskeden, oplysning, slank, påfaldende. 

3 Nedertysk og nederlandsk ligner hinanden meget, faktisk så meget, at det tidligere var svært at fastslå en sproggrænse ml. 
nedertysk og nederlandsk i grænseområderne, jf. Kapitel 1.

Allerede fra 1526 blev reformationen indført i Sønderjylland (se kapitel 3). I 1528 udstedte Junker Christian af Gottorp 
en evangelisk-luthersk kirkeordning på nedertysk for Haderslev-Tørning Len; og da han senere blev dansk konge 
(som Christian III.) indførte han reformationen i kongeriget i 1536. Reformationen medførte, at der skulle prædikes 
på folkesproget, og således opstod der et behov for bibeloversættelser og danske salmer. Luthers bibeloversættelse 
til højtysk blev udgangspunktet for den officielle danske bibeloversættelse (Christian III.s danske Bibel fra 1550). Det 
blev et trykkeri i Rostock, der fik til opgave at trykke den første officielle danske bibel. På den måde vandt Luthers 
højtyske sprog gennem bibeloversættelsen og oversættelser af flere af hans salmer en afgørende religiøs og sprog-
lig indflydelse. 

I 1523 blev Det tyske Kancelli oprettet; det fik til opgave at administrere hertugdømmerne Slesvig og Holsten. 
Forvaltningssproget i Det tyske Kancelli var nedertysk i begyndelsen, hvilket også var i overensstemmelse med 
det dominerende skriftsprog i den forvaltede region. Ikke desto mindre skiftede Det tyske Kancelli hurtigt til højtysk, 
således at forvaltningssproget gradvist skiftede fra nedertysk til højtysk i årene mellem 1540 og 1560, hvilket fremgår 
af den udgående post fra kancellliet i København. Sprogskiftet foregik med andre ord hurtigere i kancelliet i Køben-
havn end i de regionale slesvig-holstenske administrationer, som kancelliet korresponderede med. På den måde blev 
sprogskiftet i byernes forvaltning (f.eks. i Flensborg) de facto fremskyndet af centraladministrationen i København 
(vgl. Schütt 1919/1985).
I København blev den første tyske menighed og kirke, St. Petri, grundlagt i 1575. Her blev prædiket på højtysk, men 
det udelukker dog ikke, at der stadig blev talt nedertysk i menigheden: På dette tidspunkt slog mange indvandrere fra 
Nederlandene sig ned i og omkring København (specielt på Amager).3  St. Petri-menigheden var højt anset, og det 
medvirkede til at øge det højtyske sprogs prestige; og højtysk blev efterhånden de adeliges og de dannedes sprog i 
København (Winge 2000).

Også kongehuset skiftede talesprog fra nedertysk til højtysk. Overgangsformer finder vi i breve fra dronning 
Dorothea (1558) (se Kap. 3.2). Kongedatteren Leonora Christina (der i årene 1663-1685 sad fænglet i Blåtårn) skifter 
i sine memoirer, Jammers Minde, mellem at gengive talsprog og citater på dansk, nedertysk, højtysk og fransk – alt 
efter samtalepartneren. I denne skiften aftegner sig også sprogenes prestige: dansk og nedertysk taler hun med sin 
tjenestepige og den noget grove slotsfoged. Højtysk taler hun med præsten og den noget ‚finere‘ slotsfoged, fransk med 
personer fra de højere samfundslag. I Christian IV.s regeringstid (1588-1648) var Danmark et attraktivt indvandringsland. 
Indvandrerne udgjorde en betydelig del af borgerskabet, militæret og hoffets ansatte (Winge 2000). 
Det skal bemærkes, at ikke blot er det danske kongehus af tysk afstamning (fra adelsfamilierne Glücksburg og 
Oldenburg), men derudover blev de fleste dronninger hentet fra tyske hoffer for at knytte politiske netværk med de 
sydlige naboer.  
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2) Inden for orddannelsen er de nedertyske præfikser be-, an- ver/for-, und-, veder- og suffikser -bar,- agtig, -skab, - eri, 
-het, -isk, -ske, -vortes stadig produktive, men der indføres også højtyske præfikser som er-, ge-, nach- neben-. Men det 
er typisk, at disse orddannelseselementer i modsætning til de nedertyske ikke bliver produktive på dansk. Da de lånte ord 
fra højtysk for en stor dels vedkommende igen forsvinder i det 19. århundrede  (som geskænk og geburtsdag), forsvinder 
også de højtyske præfikser i det danske sprog. Det var – og her forudgriber jeg den efterfølgende udvikling – et resultat 
af sprogpurismen i det sene 18. og det 19. århundrede. Især blev ord med præfiks ge- puristernes foretrukne aversion; og 
de fleste ge-ord forsvandt fra hverdagsproget. Undtagelser er geled, gevær, gelænder. Derimod findes der stadig mange 
højtyske låneord med præfiks er-, som f.eks. erfare, erhverve, ernære, erstatte.     

Resultatet af sprogkontakten sammenfatter Braunmüller på følgende måde „…das Hochdeutsche [repräsentiert] nun auch 
in Skandinavien eine Sprache der Gebildeten, die nicht nur wegen ihres kulturellen Mehrwerts und Prestiges, sondern auch 
wegen ihrer relativ großen strukturellen Ähnlichkeit zu den einheimischen Sprachen nicht nur schnelle Akzeptanz fand, 
sondern auch im normativ-stilistischen Hinsicht Leitfunktionen übernahm.“ (Braunmüller 2000: 10). Den højtyske indflydelse 
udviser på langt sigt kun virkning på de områder af dansk, hvor der var behov for at supplere: Det drejer sig først og 
fremmest om en udvidelse af ordforrådet. En stilprægende indflydelse fik højtysk inden for områderne religion og 
kancelli- og forvaltningssprog.

2.3 Sprogpurisme og anti-tyske stemninger
I 1772 oplevede den tyske indflydelse ved hoffet i København et spektakulært vendepunkt. Den 17. Januar 1772 blev 
den sindsyge konges livlæge, Johann Friedrich Struensee, anholdt under et maskebal, dømt til døden og henrettet offentligt 
på den mest grusomme måde. Struensee, der var født i Halle, var kongens fortrolige, dronningens elsker og et par år i 
alle henseender kongens stedfortræder. Ved statskuppet i 1772 overtog kongens stedmoder og hendes fraktion (omkring 
politikeren Guldberg) magten i landet. At Struensee kun talte tysk, blev brugt imod ham, og de nye magthavere bestræbte 
sig på at optræde dansk-patriotisk. Straks efter magtovertagelsen i 1772 blev der udstedt et dekret, der fastslog, at det 
tyske sprog kun måtte anvendes i forbindelse med forvaltningen af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. I 1773 blev dansk 
indført som befalingssprog i hæren. Kulminationen på den patriotiske bølge kom i 1776 med indførelsen af den den såkaldte 
’Forordning om Indfødsret for Embedsmænd’, der fastslog, at kun borgere, der var født i Helstaten (altså inklusiv Norge og 
Slesvig-Holsten) kunne beklæde offentlige embeder. Loven rettede sig mod den tyske indflydelse. 
Herefter var det højtyske sprogs indflydelse i Kongeriget på retur – overregionalt set. Regionalt ser det anderledes ud, og 
det er temaet for det følgende kapitel. 
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KAPITEL 3
Slesvig/Sønderjylland 
som sprogligt overgangsområde

Den traditionelle synsvinkel på den historiske sprogsituationen i Slesvig er: nedertysk mod syd, frisisk mod vest og 
sønderjysk mod nord. Hertil kommer så højtysk efter reformationen og rigsdansk – sidstnævnte først som skriftsprog, 
men efter 1920 også som talesprog nord for grænsen. En varietet af rigsdansk blev det danske mindretals officielle 
sprog efter 1920, mens det tyske mindretal siger om sig selv: ’Vi snakker sønderjysk, når vi sidder ned, og tysk når vi 
rejser os op’. 

Ved en nærmere betragtning opløses den klare inddeling, for mange mennesker var (og er til dels stadig) flersprogede. 
Det gælder ikke mindst for frisisk talende mennesker, som er bi-, tri- eller muligvis quatrolingvale. Men det gælder også 
for talrige nedertysk- og sønderjysktalende personer, der var/er produktivt eller receptivt flersprogede. Det er afgørende 
i denne sammenhæng at skelne mellem de regionale talesprog og kultursprogene, hvilket allerede det tyske mindretals 
formulering ovenfor metaforisk giver udtryk for med henblik på brugen af sønderjysk og højtysk. 

3.1 Et ultra-kort overblik
Slesvigs vestkyst op til Tønder udgør de frisiske sprogområder, der indtil det 17. århundrede strakte sig fra øen Helgo-
land over Eiderstedt, de nordfrisiske øer og kystområdet på det nordfrisiske fastland. Friserne kom vestfra i to faser: de 
første frisere befolkede de nordfrisiske øer i det 7. århundrede; de efterfølgende frisiske indvandrere kom i det 11. år-
hundrede og slog sig ned på fastlandet, hvor de sikrede kysten mod stormfloder med værfter og diger. Det geografiske 
Sydslesvig fra Eckernförder Bucht til Eiderflodens udbugtninger mod vest blev befolket af nedertysk talende bønder fra 
Holsten, der opdyrkede de hidtil stort set ubeboede områder.    

I løbet af senmiddelalderen og hansetiden bredte det nedertyske sprog sig mod nord. Fra ca. 1400 afløste det efter-
hånden latin som forvaltningssprog. En tydeligt tegn på sammenhængen mellem nedertysk bykultur og retssprog er 
oversættelser af stadsretter til nedertysk, f.eks. i Flensborg, hvor den oprindeligt latinske stadsret fra 1284 i det 15. 
århundrede blev oversat til nedertysk to gange. Tønder havde fra begyndelsen (1243) kopieret den lybske stadsret på 
nedertysk .
Men der fandtes også flere andre sprogsamfund i Slesvig. Friedrichstadt blev grundlagt i 1624 som religiøs fristad af den 
gottorpske hertug Friedrich. Byen blev befolket af nederlandske remonstranter og mennoniter samt sefardiske jøder, der i 
begyndelsen må have talt spansk eller ladino, men som bibeholdt hebræisk i udøvelsen af deres religion. Fra 1685 fulgte 
franske hugenotter, efter at Ludwig XIV. havde ophævet ediktet fra Nantes, der havde sikret protestanterne i Frankrig 
religiøs tolerance. Fra ca. 1760 kom kolonister fra det sydlige Tyskland (Schwaben, Hessen og Pfalz), som fik den 
allerdårligste landbrugsjord.  De medbragte deres mellem- og sydtyske dialekter, som de sikkert talte i de første 
generationer. Christiansfeld blev grundlagt i 1773 som religiøs fristad for herrnhuterne. De første herrnhuter kom 
dog ikke direkte fra Herrnhut i det østlige Tyskland, men fra Nederlandene. 
Mod øst, hvor de store godser og den holstenske adel prægede livet på landet, vandt nedertysk som prestigesprog 
mere og mere indflydelse. Særlig godt dokumenteret er sprogskiftet i Angel i den første halvdel af det 19. århundrede, hvor 
befolkningen skiftede sprog fra sønderjysk til nedertysk  (se bl.a. Wolbersen 2016). I Mellemslesvig holdt sønderjysk 
sig længst på gest. Der fandtes indtil slutningen af det 19. århundrede overgangsformer og flersprogethed med sønder-
jysk og nedertysk. Hertil kommer enkelte sprogøer, der i lang tid holdt fast ved det sønderjyske, f.eks. Viöl ved Husum 
(Bjerrum & Bjerrum 1974). 

3.2 Et eksempel på den kultursproglige udvikling: den kirkesproglige inddeling i Slesvig
En afgørende rolle for fordelingen af kultursprogene spillede den kirkelige inddeling af hertugdømmet Slesvig. Kirkelig 
set var Slesvig delt i tre: Den vestlige del tilhørte Ribe Stift, den østlige Slesvig Stift, og øerne Als og Ærø hørte ind 
under Odense Stift. Hertil kom, at domkapitlet i Slesvig by i 1305 bestemte, at kollegiatskapitlet i Haderslev skulle over-
tage opgaver for den nordlige del af stiftet.  Så længe kirkesproget var latin, spillede denne inddeling en begrænset 
rolle, men fra det 14. århundrede kom folkesprogene gradvis til at spille en mere betydningsfuld rolle inden for kirkens 
og menighedens liv.

Efter reformationen blev Slesvig også delt kirkesprogligt. I Slesvig Stift var kirkesproget nedertysk (senere højtysk), i 
Ribe og Odense Stift dansk. Kollegiatskapitlet i Haderslev, som tog sig af den nordøstlige del af Slesvig Stift, indførte 
også dansk folkesprog i kirken.  
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Den første reformationsbølge i hertugdømmet Slesvig viser imidlertid, hvordan sprogene nedertysk og sønderjysk/dansk 
kunne agere på forskellige niveauer. I 1521 sendte hertug Friedrich af Gottorp sin søn Christian på dannelsesrejse. På 
rejsen deltog han (som repræsentant for huset Gottorp) i Rigsdagen i Worms,  hvor han oplevede Martin Luthers modige 
optræden. Han vendte tilbage til Gottorp som overbevist tilhænger af Luther. I 1525 giftede Junker Christian sig med 
Dorothea af Sachsen-Lauenburg (se kap. 2.2), som stammede fra en fyrstefamilie, der støttede Luther. Som finansielt 
’eksistensgrundlag’ fik Christian tildelt de to nordligste len i Nordslesvig: Haderslev og Tørning. Med henblik på den  
eksisterende kirkeinddeling var dette et klogt træk, for dele af Tørning Len, der bredte sig i øst-vestlig retning, lå i Ribe 
Stift, hvor den reformationsfjendtlige Ivar Munk var biskop. Christian havde til hensigt at indføre en kirkelig reformation ef-
ter Luthers ideer med det samme. Han lod hente to teologer fra kredsen omkring Luther, og i 1526 begyndte det lutherske 
reformprogram i Haderslev. Præsterne skulle underrettes om reformationens indhold. I 1528 blev alle præster i landsog-
nene (altså også fra Ribe Stift) indkaldt til et møde i Haderslev, hvor de to teologer (Eberhard Weidensee og Johan Wenth) 
gennemførte en efteruddannelse af præsterne. De fik udleveret et skriftstykke, som i 22 artikler foreskrev dem, hvordan 
de skulle gennemføre gudstjenesten og udføre deres præsteembede: ‚Artickel vor de Kerckheren vp den Dorpern‘. Denne 
skrivelse på nedertysk gælder som en af de allerførste protestantiske kirkeordninger, der på nedertysk bl.a. foreskriver, 
at f.eks. dåbsritualet skal siges på ’dansk’. (Artikel 18-20, se Madsen 2017). I denne sammenhæng bliver det klart, at de 
såkaldte ‚Kerckheren vp den Dorpern‘ havde sønderjysk/dansk som arbejdssprog, men nedertysk som øvrighedssprog. 
Således havde sprogene forskellige funktioner ved siden af hinanden. I Christians fyrstekirke havde nedertysk overtaget 
den officielle funktion, som latin havde i pavens romerske kirke. 
I en artikel fra 1987 gør H. V. Gregersen opmærksom på, at kirkesprogsgrænsen efter reformationen stort set falder 
sammen med den nuværende landegrænse og grænsen mellem kultursprogene dansk og tysk: „Eines steht fest: die 
kirchliche Geographie des Herzogtums Schleswig wurde für die kultursprachliche Entwicklung in diesem Lande von ent-
scheidender Bedeutung.“ (Gregersen 1987: 119). Denne iagttagelse er vigtig, da skolesproget senere rettede sig efter 
kirkesproget, som på den måde bliver normgivende for befolkningens læseindlæring og skriftkultur. 

3.3 Folke- og talesprog – Flensborg som eksempel
Hvis vi derimod tager udgangspunkt i de tre regionale folke- og talesprog, bliver det meget vanskeligere at finde grænser. 
Det hænger også sammen med, at de regionale talesprog ikke kun skal ses under synsvinklen ‚lokalt bundne dialekter‘ 
(diatopisk), men også fungerer som socialt markerede sprog med skiftende grad af prestige (diastratisk). Derudover får 
sprogene fra midten af det 19. århundrede også tillagt en national betydning, som de ikke havde haft tidligere.

Midt i det 17. århundrede udviste sprogsituationen i Flensborg en nogenlunde klar social fordeling af sprogene: højtysk 
var det nye prestigesprog, som nu på bekostning af nedertysk blev brugt i forvaltning, retspleje, kirke, kultur og som 
undervisningssprog i de yngre klasser på gymnasiet (Gelehrtenschule), mens undervisningssproget i de højere klasser 
stadig var latin. I 1631 blev brugen af skolebøger på nedertysk i Flensburger Gelehrtenschule forbudt. Ifølge en øjen- 
vidneskildring skrevet af Caspar Dankwart fra Husum (ca. 1650) blev højtysk kun talt af borgerskabet, dannede personer 
og personer, der havde været på rejse (Bock 1933: 260). Allerede fra midten af det 16. århundrede mistede det neder-
tyske sprog sin status som forvaltningssprog og blev efterhånden afløst af højtysk. Ifølge Schütt (1919) begyndte denne 
proces omkring 1540 og var afsluttet ca. 1665 (se kapitel 1). Det sønderjyske sprog, der omkring 1300 var fint repræsen-
teret i den første oversættelse af Flensborgs Stadsret, blev ikke længere brugt som skriftsprog. I slutningen af det 17. 
århundrede kan vi sammenligne Flensborg med en sproglig ‚striftort‘ (sønderjysk betegnelse for en lagkage med mange 
lag): Sønderjysk blev talt af tjenestefolk og bønderne fra Angel og Mellemslesvig, som kom ’te stajs’ for at sælge deres 
produkter. Nedertysk var håndværkernes og de handlendes sprog og det almindelige talesprog i byen, mens højtysk var 
de dannedes og borgerskabets sprog. Alligevel kan vi gå ud fra, at mange mennesker i Flensborg i en lang periode var 
produktivt eller mindst receptivt flersprogede. I private breve skrevet af købmand Christian Christiansen fra midten af det 
19. århundrede fremtræder der en ’skjult’ flersprogethed: Selv om brevene er skrevet på højtysk, dukker der talrige sprog-
lige træk fra sønderjysk og nedertysk op i brevene (se understregningerne i det efterfølgende citat). Således skriver han 
til sin svigerfar i Halk den 15.01. 1854: 

„Eben habe ich 20 Stk. Quien zu 70 Rb verkauft, die in 14 Tagen wegsollen. Nun sollte ich aber aus und kaufen, und 
wollte ich wohl nach Forballum. Wenn du Zeit hast und mit auf willst um mal zu sehen wie Preis dorten im Winter haben, 
so schreibe mir erstens, um ich nach dir herunter kommen soll oder du hierher. Da die Wege quer übers Land von da aus 
gewiss nicht besonders sind, wäre es wohl besser wenn du hierauf kämst.“ 
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I brevene fra Christian Christiansen fra midten af det 19. århundrede findes det autentiske såkaldte Flensburger Petuh, en 
slags ’byjargon’ (regiolekt) med højtysk som basissprog og substratum af nedertysk og sønderjysk. Ofte bliver Flensburger 
Petuh – delvis forenklet – knyttet sammen med gamle tanters bysladder på fjordens udflugtsbåde i årene frem til 1. 
verdenskrig. Idag bliver Petuh brugt som komediesprog, men elementer findes stadig i Flensborgs bysprog (Fredsted 2004). 

Hvis vi kaster et blik til Nordslesvig umiddelbart nord for Flensborg by, så var sønderjysk næsten enerådede på landet 
frem til 1864, mens befolkningen i de nordslesvigske byer sprogligt set var mere blandede. Særligt i byer som Tønder og 
Aabenraa gjorde nedertysk (fra ca. 1440) og højtysk (fra ca. 1600) sig gældende som handels- og dannelsesborgskabets 
overregionale sprog. Det betyder, at vi ikke kun har at gøre med en (diatopisk) modsætning mellem nord og syd, men også 
med et klar social (diastratisk) opdeling af sprogene (som i Flensborg), med også med en modsætning mellem land og by.

3.4  En næsten afbalanceret sprogkontaktsituation: om det sønderjyske sprog og dets naboer
Sønderjysk indeholder arkaiske sproglige former fra middelalderdansk, som er forsvundet i ridgdansk. Men sønderjysk 
præges også af mange lån fra nedertysk og højtysk. I mere end 700 år stod sønderjysk i direkte kontakt med nedertysk, i 
ca. 400 år med højtysk. Derfor kan det ikke forundre, at den tyske indflydelse har sat sig grundigt fast i det sønderjyske. I en 
ordsamling fra 1988, ‚Tyske låneord i sønderjysk‘ har Magda Nyberg (København) opført ca. 500 låneord fra tysk i sønder-
jysk. Det drejer sig vel at mærke om nedertyske hhv. højtyske ord, der ikke findes i andre varieteter af dansk. Derudover 
fandtes der – i forbindelse med sprogskift – overgangsformer mellem sønderjysk og nedertysk folkesprog, f.eks. i Angel i 
det 19. århundrede (se Wolbersen 2016, Hagerup 1867).

Det meget nære slægtskab mellem sønderjysk og nedertysk favoriserede låneord og låneversættelser. De fleste nedertyske 
ord kunne integreres i sønderjysk med ganske få fonologiske ændringer uden af være genkendelige som ’fremmede’ ord. 
En stor gruppe af ord kunne optages i sønderjysk uden at tilpasses lydligt (tort, flæk, rummelpot, mors, snut). Andre lån fra 
høj- og nedertysk blev tilpasset, så fonemer som den højtyske affrikat [ts] eller [ʃ]), der ikke findes i sønderjysk, blev erstattet 
af kendte lyde. (Eksempler: Zweck --> svæg, Puschen --> pusse (hjemmesko)). I andre tilfælde blev udtalen tilpasset i form 
af en assimilation (heete Wecke --> hedevig).

De følgende fælles sproglige træk i sønderjysk og nedertysk har uden tvivl begunstiget indflydelsen fra nedertysk: 
a) den foranstillede bestemte artikel (de, æ)
b) svaggtrykstavelserne forsvinder (apokopering), hvilket i høj grad har bidraget til at reducere fleksionsmorfologien (se 1.1)
c) reduktion af kasusfleksion (i de regionale varieteter af nedertysk samt i sønderjysk)
d) fonologiske ligheder.
Spirantiseringen af gammeldansk k/g > [ç, χ] og af b/p > [f] i stavelsesudlyd på sønderjysk kan muligvis også fortolkes som 
en tysk indflydelse, da denne fonologiske udvikling ikke findes i andre danske dialekter, selv om distributionen af disse fo-
nemer på sønderjysk ikke stemmer overens med nedertysk. 

Men ord vandrede også i den anden retning fra sønderjysk til nedertysk og højtysk regiolekt i Flensborg by. På halvøen 
Angel var et hurtigt og ikke helt konsekvent gennemført sprogskift fra sønderjysk til nedertysk i begyndelsen af det 19. 
århundrede årsagen til mange sønderjyske træk i Angliter Platt (se Bock 1933). Muligvis har nedertysk også været 
formidlersprog for en del af de sønderjyske udtryk i Flensborgs bysprog. I Flensborgs bysprog har jeg f.eks. registreret ord som 
astäh (a stej) nährig (nærrig), flütten (å flyt), sparken, füken (å fych (fyge)), süsseln (å syssel), Stakkel, du armer Stakkel, trafel 
(travl) samt den særlige brug af ordet Sünde (synd) i Flensborg i betydningen ’at det er synd for nogen’. Mange andre ord er 
dog gået af brug og høres kun i forbindelse med ’Petuh’ som komediesprog.

Betragter vi sætningsstrukturen i det regionale nedertysk og nordfrisisk, finder vi en betydelig indflydelse, der går fra sønderjysk 
til nabosprogene. Et af de syntaktiske træk, som har bredt sig fra sønderjysk (SJ) til nordfrisisk (NF), til det slesvigske nedertysk 
(ND) og til højtysk regiolekt (HD) er brugen af Und + infinitiv:   Det er et typisk regionalt træk, som er fælles for alle fem sprog 
i regionen. Den koordinerende und + infinitiv-konstruktion erstatter den højtyske infinitiv-konstruktion med (underordnende) 
(um) zu. Nedertysk syd for en linje Slesvig-Husum ville her foretrække en infinitiv-konstruktion med to. Oprindelsen til denne 
konstruktion ligger i det sønderjyske, der endnu i det tidlige 19. århundrede blev talt ned omtalte Slesvig-Husum-linje. På 
sønderjysk udtales og og at ens som [ɔ] – ofte skrevet som <å>. Ikke kun på sønderjysk, men også i den rigsdanske udtale 
er infinitiv-markøren at (i modsætning til bisætningsindlederen at) faldet sammen med den koordinerende konjunktion og til [ɔ].

4 En omfattende analyse og redegørelse for den syntaktiske indflydelse fra sønderjysk på de andre regionale talesprog findes i 
Fredsted (2000: 11-36) i bogen Regionale Sprachenvielfalt.
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SJ:  Hun gek hen å se ue a æ vinne.
(sie ging hin, um aus dem Fenster herauszuschauen)

Denne koordinerende infinitiv-konstruktion finder man ikke kun på sønderjysk, men også i nedertysk, særlig i de 
områder, hvor der relativ sent skete et sprogskift fra sønderjysk til nedertysk, f.eks. Angel, hvor sønderjysk var det 
mest udbredte talesprog indtil begyndelsen af det 19. århundrede.  

ND: Ig hef lusd un lobm vex    (Bock 1933: 97, Niederdt. Husby)
(ich habe Lust wegzulaufen)

Men også i Flensborg, hvor sprogskiftet til nedertysk allerede satte ind i sen middelalder, finder man denne konstruktion – 
efter sigende dog mest i den nordlige bydel:

ND: Denn güng man bi un buen de Toosbüystraat   (Ketelsen 1959: 14)
(Dann fing man an, die Toosbüyerstraße zu bauen)

Også i vore dage kan man høre denne konstruktion i den højtyske regiolekt i Flensborg: 
HD: Es lohnt sich nicht und kochen drei Essen. 
(egne data 2002)

I midten af det 19. århundrede blev und-konstruktionen også brugt af lokale brevskrivere i Flensborg:
HD: Nun sollte ich aber aus und kaufen  
(Christian Christiansen 15.1.1854) 
(Nun wollte ich aber hinaus, um [Vieh] zu kaufen)

Også i nordfrisisk er denne konstruktion udbredt og iflg. Walker (2000) særlig populær blandt såkaldte new speakers, der 
betragter denne konstruktion som ’autentisk’ frisisk: 

NF: hat es ek sa lecht en liir deensk  (Århammar 2001: 317)
(es ist nicht so leicht, Dänisch zu lernen)

Af andre oprindeligt sønderjyske træk i de regionale talesprog kan nævnes, at der ofte sættes en præposition foran 
infinitivkonstruktioner som i flg. eksempel:

HD: Jetzt sind wir bei und lassen eine Einrichtung machen. (Chr.Christiansen, Flensburg, 3.11.1854) 

Dette fænomen – at placere en præposition foran en infinitiv-konstruktion – forekommer ellers ikke i de vestgermanske 
sprog, der bliver talt på det europæiske kontinent. Selve udtrykket med bei und (e ve å) er en konstruktion, der sandsynlig-
vis har sin oprindelse i det sønderjyske og stadig høres i Flensborg-Angel-området:
HD: „Ich bin erst bei und backen die Brötchen auf.“ (egne data, hørt hos bageren)

Slesvig er et interessant eksempel på, hvordan langvarig sprogkontakt og udbredt to- og flersprogethed kan føre til 
’skjult’ flersprogethed (også hos formentlig monolingvale sprogbrugere) og til konvergerende sprogstrukturer, som går 
på tværs af de traditionelle inddelinger i nord- og vestgermanske sprog .

KAPITEL 4
Udviklingen efter 1920

Den nationale, politiske grænsedragning i 1920 fik store sproglige konsekvenser. I denne sammenhæng 
kan man fastslå, at politiske grænser efter en vis overgangstid også bliver til sproggrænser. 

Efter 1920 udbredte rigsdansk sig som talesprog i Sønderjylland, hvilket ikke forbedrede situationen for det 
sønderjyske sprog, tværtimod. Nu bestod ‚truslen‘ mod sønderjysk ikke udbredelse af tysk, men i den nationale, 
monolingvalt rigsdanske ’genopdragelse’ af sønderjyderne. Den flersprogede situation med en tysktalende 
befolkningsgruppe samt et ’uforståeligt’ regionalt sprog (som ofte er blevet genstand for latterliggørelse) 
var et af de træk, som adskilte Sønderjylland fra Kongeriget Danmark i 1920. Men heller ikke det danske mindretal syd 
for grænsen ville anerkende sønderjysk som deres sprog. Som følge heraf blev sønderjysk aldrig accepteret som det, 
det egentlig var og er, nemlig et regionalt slesvigsk sprog på linje med nedertysk og nordfrisisk. Syd for grænsen er 
de sydlige sønderjyske dialekter i dag næsten forsvundet (se nedenfor). Nord for grænsen bestræbte selvbestaltede 
sprogpurister sig på at ’danificere’ sønderjysk, så de fælles nedertysk-sønderjyske ord og talemåder blev ’renset ud’. 
Selv husker jeg fra min barndom i 1960’erne udtryk som ‚mojn er forbøjn, for mojn e tysk‘. 
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KAPITEL 5
De regionale sprog som brobyggere 

Nedertysk, frisisk og sønderjysk tilhører den gruppe af sprog, der betegnes som nærhedssprog. Nærhed eller distance 
er afhængig af ydre, sociale betingelser. Karakteristika til klassificering af nærhedssprog versus distancesprog er 
• samtalepartnernes sociale forhold til hinanden, 
• graden af offentlighed, 
• den situation, som samtalepartnerne befinder sig i, 
 i tid og rum, 
• om kommunikationen er spontan eller planlagt, 
• samtalens tema og 
• den kontekst, samtalen forgår i.  
Af disse karakteristika kan man udlede såkaldte nærsproglige registre:
1) De er karakteriserede ved dialogicitet, emotionalitet og spontanitet samt nærhed i tid og rum, lav grad af planlægning 
og et fortroligt forhold mellem samtalepartnerne. 

2) Nærhedsspog (som dialekter, regionale sprog, sociolekter og mindretalssprog) formidles og tilegnes traditionelt via 
familien (som førstesprog) og ikke som sprog i det officielle skolesystem.

3) De fleste sprogbrugere betragter og anvender nærhedssprog som en bestanddel af deres identitetskonstruktion, da 
nærhedssprogene – ud over deres kommunikative funktion – også tjener symbolske funktioner (som f.eks. markering af 
tilhørsforhold).

Også efter 1920 blev højtysk talesprog ved med at spille en rolle hos dele af byernes borgerskab og hos overklassen 
på landet i Sønderjylland. I disse befolkningsgrupper – og hos bønder på Tinglev-egnen – ligger det tyske mindretals 
rødder, men det tyske mindretal har taget det sønderjyske sprog til sig, så medlemmer af det tyske mindretal i dag må 
anses for at være de bedste repræsentanter for ’æ sproch’, da deres sønderjysk ikke i samme grad har været udsat 
for påvirkning fra rigsdansk.  

I løbet af to til tre generationer blev den politiske grænse også til en sproggrænse. Fokusseringen på de to standardsprog 
rigsdansk og højtysk – ikke mindst inden for skolevæsnerne nord og syd for grænsen – førte også til en generel tilbagegang 
for de regionale sprog og dermed også for den traditionelle flersprogethed i hele regionen. 

To undersøgelser fra Agtrup/ Achtrup fra 1973 og 2007 taler deres tydelige sprog. Da Søren Ryge Petersen i 1973 skrev 
sit speciale ved Aarhus Universitet, gennemførte han en sprogbrugsundersøgelse i  Agtrup beliggende ca. 12 km syd for 
grænsen i Kreis Nordfriesland. Sprogene i Agtrup er højtysk, nedertysk, rigsdansk, sønderjysk og nordfrisisk. I  2007 – 
altså 34 år senere – gentog en tresproget danskstuderende fra Agtrup, Uwe Nissen, den samme undersøgelse i det sam-
me geografiske område med de samme spørgsmål. Uwe Nissen havde som målsætning for sit speciale at sammenligne 
undersøgelsen fra 1973 med resultaterne fra sin egen undersøgelse for at dokumentere den sproglige udvikling. 

Resultatet var ikke decideret overraskende, men dog bemærkelsesværdigt, specielt hvad angår de konkrete tal for 
nedertysk og sønderjysk: Højtysk (med 100%) og frisisk med ganske få sprogbrugere havde stort set ikke forandret 
sig i forhold til 1973. Antallet af rigsdansktalende var derimod næsten fordoblet fra 10% i 1973 til 20% i 2007, hvilket 
rimeligvis er et resultat af skolernes danskundervisning. Derimod var antallet af nedertysk- og sønderjysktalende gået 
stærkt tilbage: nedertysk fra 62 % af befolkningen i 1973 til 28,5 % i 2007, sønderjysk fra 23,5 % i 1973 til 7,5 % i 2007. 
De personen, som meddelte, at de talte nedertysk, sønderjysk, rigsdansk eller frisisk, er alle bilingvale. Men den mest 
markante tilbagegang finder vi netop i den tri-lingvale gruppe med sprogkombinationen højtysk-nedertysk-sønderjysk, 
der i 1973 omfattede 18 %, i 2007 kun 2 % af de adspurgte. Vinderne er de to standard- og skolesprog, taberne de 
regionale sprog. Samtidig viser tallene en udvikling hen imod monolingvalisme. 
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Når sådanne nærhedssprog forsvinder, savner sprogbrugerne en social-kommunikativ dimension. 
Men nærhedssprogene havde også tidligere en vigtig funktion i Slesvig som brobyggere: Ved hjælp af de regionale 
nærhedssprog kunne sprogbrugerne forstå hinanden nogenlunde, da mange mennesker var (i det mindste receptivt) 
flersprogede, men også fordi sprogene havde tilnærmet sig hinanden gennem århundreders sprogkontakt og ofte 
befandt sig i et lokalt sprogkontinuum (se Fredsted 2020). Dette er ikke i samme grad tilfældet med standardsprogene 
rigsdansk og højtysk. Her er noget vigtigt gået tabt i regionen Sønderjylland-Slesvig: Fra en situation med nærhedssprog og 
flersprogethed skete der i årenes løb en forskydning hen imod en stærk fokussering på de to standardsprog rigsdansk og 
højtysk og dermed en sproglig grænsedragning. Dette medførte en fremadskridende kulturel og menneskelig distance 
mellem slesvigere nord og syd for grænsen – en proces, jeg kun kan se som en historie om et tabt kulturelt fællesskab. 

Nu må så sprogundervisningen i nabosprog forsøge at råde bod på noget af det tabte.
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’GENDERN’

På tysk er det i de senere år blevet almindeligt ikke blot af markere en persons køn ved erhvervsbetegnelser 
(Lehrer / Lehrerin), men også mere alment (Partner / Partnerin, Schüler / Schülerin (skoleelev)). Det gælder som 
politisk korrekt at kønsmarkere, hvor det kan lade sig gøre. I visse tilfælde gælder det som særlig progressivt at bruge 
den kønsmarkerede feminine form, når der er tale om personer af begge køn, som f.eks. die MinisterpräsidentInnen.

Skrivemåden er derimod ikke fastlagt, der er altså ikke nogen fast regel for ortografien. Man kan dog f.eks. skrive  
LehrerInnen, Lehrer*innen eller Lehrer:innen (når der er tale om lærere af begge køn), men Lehrerinnen, hvis der er 
tale om kvindelige lærere. For at undgå for mange dobbeltformer bruges også forkortelser som SuS for Schüler und 
Schülerinnen. Mange vælger for nemheds skyld at bruge former, der ikke kan kønsmarkeres, f.eks. Lehrkräfte (i stedet 
for Lehrer und Lehrerinnen) eller Studierende ( i stedet for Studenten und Studentinnen).

Der er altså tale om et fænomen, som gælder som kønspolitisk korrekt. Specielt gælder den såkaldte Gendersternchen * 
som et tegn på den korrekte kønspolitiske holdning. Den korrekte ortografi er dog omdiskuteret, men sprogvidenskabeligt og 
sproghistorisk set er fænomenet svært at begrunde, og langt fra alle tyske borgere er begejstede. Den sproglige kønsmar-
keringen har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene. 

Følgende citat fra en ung kvindelig ansat i det offentlige gengiver striden om kønsmarkeringen 
(såkaldt Gendern) ret præcist:
„Ich benutze zum Gendern den Doppelpunkt, so, wie uns das seitens der Verwaltung eingeprügelt wird. Für viele, die 
sich mit Sprachen beschäftigen, ist das ein absolutes Unding, wir müssen es aber dennoch tun.“ Som bekendt gik det 
danske sprog den modsatte vej, da betegnelser som lærerinde og skuespillerinde for mange år siden gik af mode. En 
rest findes i erhvervsbetegnelsen sygeplejerske, der bruges om begge køn. Da denne databank fokuserer på ordenes 
oprindelse, har vi valgt ikke at medtage de kønsspecifikke former. 

Personbetegnelser på tysk

GENDERN 
„JA“ ODER „NEIN“? „NEIN“

„JA“
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