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INDLEDNING
Et virksomhedsbesøg med fokus på tysk kan være med til at øge elevernes motivation for at lære tysk som 
fremmedsprog. De kan opleve, at sproget bliver brugt som fremmedsprog i praksis,  og de møder 
erhvervslivets forventninger til sprogkompetencer. Samtidig kan de få indsigt i arbejdspladskulturer præget af 
sprogmøder - og i arbejdslivet i det hele taget som et led i arbejdet med Uddannelse og Job.

Sprogmøder på virksomheder i lokalområdet
Du kan sætte fokus på tysk f.eks. i en lokal virksomhed tæt på skolen, hvor det spiller en rolle at kunne tysk i 
arbejdshverdagen. Enten fordi man samhandler med Tyskland eller fordi der er ansat tyske medarbejdere, 
som det er nemmest at kommunikere på tysk med. Du kan dermed sætte fokus på danskere, som bruger 
deres tyskkompetencer i deres arbejdsliv sammen med tyske kolleger. Ved disse besøg kan eleverne altså 
få indblik i, hvilken positiv betydning, det også kan have at beherske tysk som fremmedsprog på en 
arbejdsplads. 

Hvordan finder jeg en virksomhed at besøge? 
Det er meget forskelligt fra skole til skole, hvordan der arbejdes med virksomhedsbesøg og hvordan 
kontakten til lokale virksomheder er. Nogle skoler har egne kartoteker over virksomheder, der interesserede i 
besøg. Andre organiserer besøg via egne og kollegernes netværk, og ens netværk er ofte den nemmeste vej 
at spørge sig frem i. Her er forældrene en stor ressource, da en del vil være erhvervsaktive i nærområdet. 

Sprogmøder i Tyskland
Har man mulighed for at besøge en virksomhed syd for grænsen, som har danskere ansat, vil man også 
kunne belyse fordelene ved at kunne tysk. Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK) hjælper bl.a. 
unge danskere med at finde elev- og lærepladser i Tyskland har kendskab til unge danskere, der aktuelt er 
ansat i virksomheder syd for grænsen. Se mere på https://dk.ddk-starforce.de/.

KOM GODT I GANG MED VIRKSOMHEDSBESØG
Mange virksomheder vil rigtig gerne ses af de unge og tager utrolig godt imod. Et udbytterigt besøg 
understøttes af, at man selv kommunikerer klart, hvad man vil med besøget. 

I det følgende finder du en lille planlægningsguide til virksomhedsbesøg.



Før besøget:

Forberedelse med virksomheden:

• Kontakt virksomheden og præsentér dit formål med besøget. En god metode er en kort mail til en
relevant kontaktperson. Den kan følges op af et telefonopkald, hvis der ikke kommer svar med det
første.

• Fortæl, hvad du mener, dine elever kan få ud af at besøge virksomheden, hvis den kan fortælle om sig
selv med fokus på, hvilken betydning tysk og Tyskland har for den. Fortæl også, hvis du forventer, at
eleverne laver et produkt i forbindelse med besøget, f.eks. interviews, billedreportager, videoer eller
andre ting

• Forhør dig om, om der kan være tysktalende personer eller personer, der bruger tysk på arbejdet, til
stede, så det med tysk ikke kun er noget, nogen i virksomheden fortæller eleverne om på anden hånd

• Fortæl, hvordan du forbereder eleverne på at komme ud og undersøge det tyske sprogs rolle hos
virksomheden, f.eks. at de gerne vil forberede spørgsmål om brugen af tysk i virksomheden, vil lave en
film med optagelser fra virksomheden, en billedreportage eller lignende - alt efter det produkt, du
ønsker, eleverne skal lave.

• Hvis du har forslag til tyskfaglige eller andre faglige opgaver, eleverne kunne løse på stedet, kan du
nævne det - virksomheden har måske selv erfaringer med opgaveløsning under besøg, men mange vil
erfaringsmæssigt ikke have det.

• Hav gerne et konkret et par forslag til tid og omfang af besøget parat.

• Orientér dig om firmaets politik for f.eks .at tage billeder eller lave film.

Eleverne kan som forberedelse: 

• undersøge, hvad Tyskland og det tyske sprog betyder for virksomheden

• udarbejde spørgsmål om dette til personer, de møder under besøget

• udarbejde storyboards, hvis de skal dokumentere besøget i form af en film eller billedreportage

• andre temaer, der kan være vigtige i forhold til  job og uddannelse

RKSOMHEDSBESØG
Mange virksomheder vil rigtig gerne ses af de unge og tager utrolig godt imod. Et udbytterigt besøg 
understøttes af, at man selv kommunikerer klart, hvadman vil med besøget. 

I det følgende finder du en lille planlægningsguide til virksomhedsbesøg.



Under besøget

• Afstem med virksomheden, hvilket rolle du spiller på dagen, f.eks. hvilken rolle du skal spille i løsning af
eventuelle opgaver.

• Eleverne samler input til de produkter, de efterfølgende skal lave

• Start gerne evalueringen på vej hjem, så du fanger elevernes umiddelbare oplevelse med det samme

Efter besøget

• Eleverne bearbejder det samlede input til de produkter, du eller de selv har defineret de skal få ud af
besøget.

• Evaluér besøget med eleverne. At sende en lille opfølgning til virksomheden om, hvad eleverne fik ud af
besøget, giver gode chancer for godt samarbejde med virksomheden en anden gang. Giv også gerne
konstruktiv feedback om, hvad der virkede godt og hvad der måske skal justeres i jeres fælles
planlægning en eventuel næste gang.

• Fortæl dine kolleger om besøget. Måske inspirerer du dem til selv at tage på virksomhedsbesøg i tysk
eller andre fag.
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KursKultur er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-

Danmark på www.interreg5a.eu. KursKultur finansieres desuden med støtte fra de
regionale partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, 

Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

KursKultur wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg 

Deutschland-Danmark
unter www.interreg5a.eu. KursKultur wird außerdem finanziell unterstützt durch die

regionalen Partner, die regionalen Sportverbände, UC Syddanmark, die 
Kulturregion Wattenmeer, das dänische Kulturministerium sowie das Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein.
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