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Hvad er baggrunden for tal om 
fremmedsprogsbehov

• DI´s sprogundersøgelse fra 2016

• Vi er lige på trapperne med en ny undersøgelse af 
virksomhedernes behov for fremmedsprogskompetencer



Konsekvenser af forringede tyskkundskaber

• Internationalt orienterede virksomheder kan opleve 

vanskeligheder i forhandlinger, afstå fra markedsfremstød 
eller tabe ordrer, hvis de ikke har de rette 

fremmedsprogkompetencer

• Virksomhederne får sværere ved at rekruttere medarbejdere 
med solide dobbeltkompetencer

• Fødekæden til lærerstillinger i folkeskolen og på gymnasier 
undermineres



Udfordringer virksomheder har oplevet pga. 
mangel på fremmedsprogskompetencer

• 75 pct. har oplevet vanskeligheder i forhandlinger

• 27 pct. har afstået fra markedsfremstød

• 15 pct. har tabt ordrer
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Internationale virksomheders fremtidige behov for fremmedsprogskompetencer
Hvilke sprog kan der blive behov for i virksomheden inden for de næste fem år? 
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Medarbejdere, hvis primære kompetence er sprog og sproglige opgaver (f.eks.
uddannede i tysk, engelsk eller lign.).

Medarbejdere med en kombinationsuddannelse af sprog og en anden
uddannelse (f.eks. kombinationen af erhvervsøkonomi og tysk).

Medarbejdere, der ikke har en uddannelse i sprog, men som forstår og taler et
sprog på højt niveau (f.eks. en ingeniør, der kan tysk).

Stort behov

Moderat behov

Gode sprogkundskaber kan ikke stå alene
Hvilke typer medarbejdere vil du mene, virksomheden har behov for, og hvor stort er dette behov?



Få vælger tysk på A-niveau i gymnasiet 

• 9-10 pct. vælger sproglige studieretninger på gymnasiet

• 5 pct. vælger tysk A-niveau (2019) (2018: 9 pct.)

• 47 pct. vælger tysk B-niveau (2019) (2018: 43 pct.)



Lille optag på universiteternes 
tyskuddannelser (2020)

• KU: 34 optagne (38 1. prioritetsansøgere)

• AU: 29 optagne (38 1. prioritetsansøgere)

• SDU: 23 optagne (18 1. prioritetsansøgere)



Hvad vil DI gøre for at styrke tysk?

• Øge antallet af fagtimer i 2. fremmedsprog (tysk/fransk) 
med 30 timer årligt i 5. og 6. klasse.

• Tyskfaget i folkeskolen skal have et eftersyn med henblik på 
at undersøge, hvordan faget kan blive mere relevant og 
anvendelsesorienteret.

• Flere studerende skal have undervisningskompetence i 

fremmedsprog på deres læreruddannelse.

• Sprogområdet på universiteter styrkes med 100 mio. kr. 
årligt.



Hvad gør DI for at gøre opmærksom på 
udfordringen?

• Er en del af følgegruppen til regeringens nationale 
sprogstrategi, der blev igangsat i 2017

• Laver indlæg og udspil – har netop foreslået initiativer på 
folkeskoleområdet

• Holder oplæg på gymnasier om betydningen af 
fremmedsprogskompetencer
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Nina Bahlo – Handwerkskammer Lübeck 

Sprachkompetenzen im Arbeitskontext 

Sprogkompetencer i ervhervslivet



Erfahrungen aus dem Fehmarnbelt-Ausbildungsbüro sowie den Interregprojekten BOOST und 
RE-BAL/ Erfaringer fra Femernbælt-Uddannelseskontoret og interregprojekterne BOOST og RE-
BAL 

• Hintergründe und Ziele der Projekte/ Projekternes baggrund og formål

• Praktikum und Ausbildung in Deutschland und Dänemark/ Praktik og uddannelse i Danmark 
og Tyskland

• Stärkung des grenzübergreifenden Arbeitsmarktes und der Mobilität in der 
Fehmarnbeltregion/ Fremme det grænseoverskridende arbejdsmarked og mobiliteten i 
Femernbæltregionen

• Erfahrungen mit der Nachbarsprache sind ein wesentlicher Bestandteil zum Abbau der 
Mobilitätsbarrieren/ Erfaringer med nabosproget er et væsentlig værktøj for at nedbryde
barrierer

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung



Ausgangslage in der Fehmarnbeltregion/ Situationen i Femernbæltregionen

Deutschland/ Tyskland

• Dänisch als Wahlfach/ Dansk som valgfag

• Abhängig vom Zufall, ob und in welchen Umfang Dänischuntericht an Schulen oder 
Kindergärten angeboten wird/ Det er tilfældigt, om og i hvilket omfang der tilbydes
danskundervisning i skoler og børnehaver

Dänemark/ Danmark

• Kommunen Lolland und Guldborgsund: Deutsch war viele Jahre Wahlfach und ist seit 2014 
wieder verpflichtend in den Klassen 5 – 9/ Kommunerne Lolland og Guldborgsund: Tysk har i 
mange år været valgfag men har siden 2014 været et obligatorisk fag fra 5. til 9. klasse.

• Deutsch ist nicht besonders populär/ Tysk er ikke særlig populært



Sprachkompetenzen im Praktikum und in der Ausbildung/ Sprogkompetencer i praktik og
uddannelse

• Fehlende Kenntnis der Nachbarsprache ist gefühlt die größte Hürde vor dem Praktikum/ 
Manglende sprogkompetencer i nabosproget føles som den største barriere før
praktikopholdet

• Was wie erwartet oder gebraucht wird, richtet sich nach dem Zweck/ Ziel (Praktikum, 
Ausbildung, Vorkenntnisse) des Aufenthaltes/ Hvad der forventes og er behov for, er 
afhængig af praktikkens formål (praktik, uddannelse, sprogkompetencer)

• Unterschied kürzere Praktika und lange Praktik/ Ausbildung sowie Gewerk/ Forskel mellem
kortere og længere praktikophold samt uddannelse

• Vorbereitung mit Deutsch-/Dänischunterricht und interkulturellem Training/ Forberedende
dansk-/ tyskundervisning og interkulturel træning

• Manchmal auch Auffrischung Englisch/ Nogle gange genopfriskning af engelsk

• Lernsituation ist im Nachbarland anders als in der Schule/ Læringssituationen er en anden i 
nabolandet end i skolen



Wie kommen die Teilnehmer vor Ort zurecht?/ Hvordan klarer deltagerne sig ? 

Kurze Praktika/ kort praktik

• Englisch, Grundkenntnisse Deutsch/ Dänisch, Hände und Füße/ Engelsk, basiskompetencer i 
tysk/dansk, hænder og fødder

• Wille zur Kommunikation auf beiden Seiten/ Viljen til at kommunikere fra begge sider

• Nach ca. 3 Wochen erstes Verständnis einzelner Wörter und Fachvokabeln/ Efter 3 uger
forstår deltagerne første ord og fagord

• Einfach Sprechen trotz Fehlern/ tal til trods for fejl



Wie kommen die Teilnehmer vor Ort zurecht? Hvordan klarer deltagerne sig? 

Lange Praktika/ længere praktik 

• Englisch, Grundkenntnisse Deutsch/ Dänisch, Hände und Füße/ Engelsk, basiskompetencer i 
tysk/ dansk, hænder og fødder

• Englisch nur zu Beginn hilfreich/ Engelsk er kun et hjælpmiddel i begyndelsen

• Wille zur Kommunikation auf beiden Seiten/ Viljen til at kommunikere fra begge sider

• Begleitender Deutschunterricht (nicht unbedingt Grammatik) nach Bedarf der Teilnehmer/ 
Tyskundervisning efter deltagernes behov (ikke nødvendigvis grammatik) 

• Ca. 6-10 Monate bis die Sprache fließend im Alltag und im Arbeitskontext gesprochen wird/ 
Efter 6 til 10 månder tales sproget som regel flydende i hverdagen og på arbejdspladsen

• Lernen nach individuellem Bedarf/ læring efter individuelt behov



Erfahrungen aus unseren Interregprojekten/ Erfaringer fra vores interregprojekter

• Sprachunterricht im Rahmen unserer Interregprojekte für Projektmitarbeiter/ Projektet
tilbød sprogundervisning til partnernes medarbejdere

• Durch Verständnis der Sprache: besseres Verständnis füreinander, für kulturelle und 
persönliche Unterschiede/ Sprogkompetencer fremmer forståelsen for hinanden og for
personlige og kulturelle forskelle

• Viel ist im Projektkontext abhängig von der Kommunikation und der guten Zusammenarbeit 
der Projektpartner, dies wird durch ein grundsätzliches Sprach- und Kulturverständnis 
wesentlich vereinfacht/ I projekter afhænger meget af kommunikationen og et godt
samarbejde mellem projektpartnerne, dette bliver væsentligt nemmere med sprog- og
kulturkompetencer



Englisch oder Nachbarsprache?/ Engelsk eller nabosproget?

• Nicht alle sprechen gut Englisch, besonders im Arbeitskontext (Fachvokabular)/ Ikke alle er 
gode til engelsk, især ikke i erhvervslivet (fagord)

• Mit dem Sprachverständnis einfacheres Kulturverständnis/ Med sprogkompetencer kommer
kulturforståelse

• Aufbau einer (Geschäfts-)Beziehung leichter mit Nachbarsprache/ at opbygge en (erhvervs-) 
relation er nemmere gennem nabosproget

• Englisch als Hilfs- oder Brückensprache/ engelsk som brobygger



Warum die Nachbarsprache lernen?/ Hvorfor lære nabosproget? 

• Im Nachbarland arbeiten/ Arbejde i nabolandet

• Aufbau von Geschäftsbeziehungen im Nachbarland/ Opbygge handelsrelation til nabolandet

• Gewinn von Kunden aus dem Nachbarland/ Få kunder fra nabolandet

• Deutsch und Dänisch sind dicht beieinander/ Dansk og tysk er tæt på hinanden

• Sprache ist Verständigung und Integration/ Sprog er kommunikation og kultur

• Einander verstehen trotz unperfekter Aussprache oder fehlerhafter Grammatik/ Forstå
hinanden på trods af forkert grammatik og udtale



Fragen? 

Spørgsmål?

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung





Facts: / Fakten:

▪

▪
▪
▪
▪

▪



Facts: / Fakten:

▪

▪

▪

▪



▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪



▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪



Fremmedsprog i og til et 
arbejdsliv – en afdækning 
af, hvilke behov for hvilket 
tysk og/eller fransk private 
virksomheder og offentlige 
institutioner har

Irene Simonsen

Institut for Design og Kommunikation, SDU

Seminar om livslang læring, 16.6.21
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1. Baggrund: Ramme, motivation, overvejelser om ”behov”.
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• De funktioner, situationer og arbejdsopgaver, som 
kræver tyskkompetencer.

• Behov for efter-/videreuddannelse i tysk

4. Konklusion.
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Ramme

• Især andet mål i Regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet: 
”Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og 
fastholder de dygtigste studerende” (s.7).

• NCFF-formålskategori: Behov og viden….”projekter, der har til formål at afdække behov for og 
viden om fremmedsprog for at udvikle og styrke fremmedsprogene.” 
(https://ncff.dk/projekter/bevilligede-projekter/)

• Behovsundersøgelse: kvalitative interview med hhv. danske virksomheder og virksomheder, der 
repræsenterer tysk-/fransksproget perspektiv.

• Projektperiode: 1.12.2019 – 30.9.2020
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Motivation
• Interesse for indholds- og kvalitetsmæssig udvikling 

af efter- og videreuddannelse.

Sammenhæng mellem de kompetencer, 
universiteterne giver studerende, og 
arbejdsmarkedets behov: Relevant efter-
/videreuddannelse > opmærksomhed over for, 
hvordan sprog bruges i forskellige funktioner.

”Det er virkelig blevet et problem, at 
selvom Tyskland er en af vores 

allerstørste sammenhandelspartnere 
erhvervsmæssigt, så er det noget, vi i 

hele vores uddannelsessystem 
nedprioriterer. På et eller andet 

tidspunkt var der nogle, der syntes, at 
tysk ikke var smart. […] vi trænger 

simpelthen til at få en forståelse af, at 
hvis vi vil noget som nation i Danmark, 
så er det ikke nok, at vi kan engelsk.” 

(JY27)
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”Behov for 
fremmedsprog”

Vandermeeren (2016: 22): 

Det behov, virksomheden har for medarbejdere, der til 
sammen taler et tilstrækkeligt stort antal fremmedsprog på 
tilstrækkeligt højt niveau til at kunne etablere og opretholde 
kontakt med fremmedsprogede på deres førstesprog eller på 
lingua franca.

- Objektivt behov (kontaktfrekvens)

- Subjektivt behov (som opfattet af respondenten)

- Ubevidst behov (hyppig kontakt, men uopfattet behov)

- Objektivt merbehov (hyppig kontakt, men ingen brug af modpartens 
sprog)

- Subjektivt merbehov (hyppig kontakt og opfattet behov, men for 
få/ingen kompetencer i modpartens sprog).

„Und es gibt ja da auch 
einfach die starke 

gemeinsame 
Geschichte, und wenn 

man in 15 Km 
Entfernung wohnt, dann 

ist es doch gut, man 
versteht die Sprache.“ 

(31tJ)
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Respondent
er
Sproglig, geografisk 
fordeling: 
30 danske 
15 Region Syddanmark 
15 Region Sjælland

6 repræsentanter for 
tysksproget perspektiv
5 repræsentanter for 
fransksproget perspektiv

Branchefordeling:
Maskin- og metal
Sundhed
Fødevarer
Turisme (museer)
Jobcentre
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Maskin og

metal

Sundhed Fødevarer Turisme Jobcentre

Tysk

Aldrig Sjældent Regelmæssigt Ofte

Maskin og

metal

Sundhed Fødevarer Turisme Jobcentre

Fransk

Aldrig Sjældent Regelmæssigt Ofte

Objektivt behov; kontaktfrekvens

86 % 40 %
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Maskin og

metal

Sundhed Fødevarer Turisme Jobcentre

Tysk

Dækket Både-og Udækket

Maskin og

metal

Sundhed Fødevarer Turisme Jobcentre

Fransk 

Dækket Både-og Udækket

Subjektivt behov; opfattelsen af, om behovet for tysk/fransk er dækket

23 %30%47 % 20 %23 %57 %

”Både-og”
”Jaah, vi er nogenlunde 
dækket, men vi har et 

merbehov. Internt i 
virksomheden burde vi have et 
højere niveau – for eksempel 
på vores produktionsdel. Med 
nogen der kunne noget mere 

sprog.” MÆ6 
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Ubevidst behov
Tysk: 27 %
Fransk: 20 %

„…zum Beispiel wenn jemand aus Deutschland […] 
da oben in der [dänischen] Firma anruft und dann 

immer weiterkommt, weil keiner mehr richtig 
versteht, und er dann vielleicht ein bisschen 
verärgert ist. Solche Sachen, die sind schon 

passiert. Dass er dann praktisch nicht gleich sein 
Geschäft mit der Firma beendet, aber halt verärgert 

ist. Das ist halt so ein Moment, wo man sagen muss, 
da wünscht man sich natürlich immer jemanden, 

der auch da ist, der auch soweit spricht, dass 

man den betreffenden Kunden auch weiterhelfen 

kann…oder wenn es irgendwo darum geht, etwas 
zu erklären, und jemand ruft an und hätte gerne eine 

Erklärung, aber kann sie halt nicht erhalten, weil 
niemand da ist.“ (35t)

Opgivet 
kommunikation (og 

dermed opgivet 
samarbejde, 
ekspansion).

Mislykket 
kommunikation. 

Kommunikation, der 
kræver ekstra 

arbejdsgange, fx i 
form af, at flere 
medarbejdere 

inddrages i løsning 
af en opgave 

(hyppigst).

Kommunikation, der 
er tidskrævende og 

træg. 
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0 5 10 15 20

Tysk med tysktalende

Fransk med fransktalende

Både tysk og engelsk med tysktalende

Både fransk og engelsk med fransktalende

Engelsk med tysktalende

Engelsk med fransktalende

Maskin og metal Sundhed Fødevarer Turisme (museer) Jobcentre

Objektivt merbehov

”Det er en 
kombination. 
Vores sales 

manager, der 
har ansvaret for 
Tyskland, er god 

til tysk og 
kommunikerer 

fint på tysk. Men 
hvis jeg får en 
henvendelse, 

som produktchef 
fra de tyske 
kunder, så 

foregår det på 
engelsk.” 
(SÆ15)
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Situationer, funktioner og arbejdsopgaver, der kræver
tysk- kompetencer (private virksomheder)
Ekstern kommunikation
• Salg. Forhandling. Udveksling om produkt, handelsbetingelser (kvalitet, pris, levering). Opstart på

marked, første kontakt. Messedeltagelse.
• Kundeservice. Relationsarbejde.
• Administration. Sekretærfunktionen som indgangsansigt. Opgaver ifm. sikkerhed, kvalitet, 

certificeringer.
• Markedsføring. Markedstilpasning. Oversættelse, tekstarbejde, hjemmeside, brochurer, 

pressemateriale.
• Indkøb. SCM.
• Produktudvikling, -forskning, -design. Videndeling. Produktdokumentation. Sparring med 

samarbejdspartnere. 
• Montage

Intern kommunikation
• Produktion. Produktdokumentation (sprogforståelse, -produktion)
• Kommunikation. Intranet.
• It. Videndeling. Instruktion. 
• Generelt

• Videntilegnelse i produktions-, innovations-, udviklingsarbejde
• Videndeling (møder)
• Social kommunikation (frokosten i kantinen).

”Wir erwarten halt auch, dass das 
Gegenüber Deutsch spricht, wenn er hier 
in Deutschland verkaufen möchte, wenn 
er was erklären möchte, das ist es so eine 
Erwartungshaltung… ein großer Teil der 

Kundschaft ist schon auch etwas gesetzter. 
Es kommen zwar die jüngere Generation 

nach, aber selbst bei der jüngeren 
Generation ist auch diese englische Sprache 

nicht unbedingt favorisiert. Es ist nicht so, 
dass man da sagt, jemand der vielleicht fünf 
Jahre die Schule verlassen hat, würde dann 
gerne Englisch sprechen, also das ist nicht 

so. Deutsch ist einfach die Sprache.” (35t)
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Faktorer, der 
er af
betydning for 
danske
aktørers brug
af tysk

FORMÅLET MED INTERAKTIONEN
Salg, markedsføring, sikkerhed.

SITUATIVE FAKTORER
Kulturel og økonomisk distance/nærhed
Fremmedsprogskompetencer som et 
differentieringsparameter
Brancheorganisationers forventninger.

FAKTORER DER HAR MED EGEN VIRKSOMHED AT GØRE
Egne engelskkompetencer, virksomhedens image 
Effektivitetshensyn, kapacitet.

FAKTORER, DER HAR MED SAMARBEJDSPARTNEREN AT 
GØRE 

Samarbejdspartners engelskkompetencer, forventning til
sprogvalg.

RELATIONEN MELLEM DE KOMMUNIKATIONSDELTAGENDE
Ledelsesplan vs. menigt plan, relationens alder.

EMNET FOR INTERAKTIONEN 
Produktets specialiseringsgrad, kommunikationens
detaljeringsgrad, det ikke-rutineprægede emne.

KODEN, herunder DE VÆRDIER ET BESTEMT SPROG 
TILSKRIVES

Den tillidsskabende effekt, som brugen af et modersmål har. 

”Det relationsbygning, der er i 
det, er jo også kanongodt. 

Og trygheden i, at de faktisk 
kan udtrykke sig på deres 

modersmål over for os, og vi 
forstår og kan svare.[…] Det 
udrydder misforståelser og 

fremmer forståelsen.” 
(SÆ18)
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Efter-/videreuddannelse eller/og udvikling af 
uddannelser
Udvikling af efteruddannelsestilbud

• Tysk til turismebranchen, herunder 
museumsbetjening

• Virksomhedstysk. 

• Tysk forvaltningssprog, beskæftigelsesfagligt. 
Mundtligt og skriftligt (jobcentermedarbejdere). 

• Teknisk tysk, især læseforståelse (SMV-
maskin- og metalvirksomheder). 

• Alment tysk, især samtale. 

• Tysk til administration, ledelse, forhandling 
(museumsinspektører). 

• Kulturforståelse

Udvikling af eksisterende 
uddannelser 

Tertiært niveau
• Tysk som del af dobbeltkompetence: En 

indtænkning af tysk i uddannelser med 
• Økonomi, marketing.
• Ingeniør-/”tech”-fag 
• Biologi, sundhedsvidenskab. 

• ”Den dybe fagindsigt”, tysk på højt niveau.
Kandidater især til salg og kundeservice, som 
kender det tyske sprogs varieteter så godt, at 
de fx kan forstå dialekter. 

Primært og sekundært niveau
• Ændring af strukturer i gymnasiet i den 

forstand, at der er uhensigtsmæssige 
bindinger i den nuværende 
studieretningsmodel.

• Ændring af holdningen til sprog 
(folkeskole, gymnasium).

”Vores faste personale skal være 
velbevandret i tre sprog som 

minimum. […] Vi er interesseret i 
nogle, der kan snakke flere sprog 

end engelsk.” (TÆ10)
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Konklusioner 
(i uddrag)

• Der er behov for både tysk (og fransk) til mange forskellige 
arbejdsopgaver og i mange forskellige jobfunktioner 

> Aftagere af kandidater har et ansvar for at synliggøre sprog som 
bonuskompetence.
> Uddannelsessystem har et ansvar for opmærksomhed over for 
(ændringer i) praksis. 

• Nogle behov er ubevidste 
> det kalder på bevidstgørelse =>  kulturforståelse er vigtig del af 
sprogarbejdet.

• Meget kommunikation foregår som ikke-ensproget 
kommunikation/semikommunikation 

> en styrkelse af de receptive kompetencer skal evt. vægtes 
uddannelsesmæssigt.

”…von meiner 
Perspektive ist es 
immer wichtig, dass 
du so ein bisschen 
Ahnung von 
Mentalität und Kultur 
hast, weil du sonst 
extrem schnell 
aneckst.“ (32tF)

”Hele vores håndværkområde, der er det 
simpelthen mangelfuldt, at de ikke har lært 

tysk, altså at de ikke kan tysk, for næsten alle 
de maskiner, vi for eksempel har her, det er 
tyske maskiner. Så når vi skal snakke med 
specialister, så skal vi ringe til Tyskland.” 

(MÆ6)
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Videre læsning

• Rapport: 
https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/
NCCF_Fremmedsprog_i_og_til_et_arbejdsliv_
rapport.pdf

• Pixiudgave af rapport: 
https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/
NCFF_Fremmedsprog_i_og_til_et_arbejdsliv_
kort-version.pdf

• Artikel: ”Brobyg i g elle  videregåe de 
udda else i tysk og fra sk” u der udgivelse  
https://samfundslitteratur.dk/sprogforum

@

lotte@sdu.dk

simonsen@sdu.dk

Tak for opmærksomheden!
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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GØR JERES TYSKE SPROG 
RUSTFRIT 

/ Machen Sie Ihr Deutsch rostfrei

10 minutters lynguide til at fjerne rusten på jeres tyske sprog på en nem, fleksibel og
sjov måde! / 

10-minütige Kurzanleitung zur Rostentfernung Ihrer deutschen Sprache auf einfache, 
flexible und unterhaltsame Weise!



Dagens rustfrie agenda / Rostfreie Tagesordnung

 Kort præsentation af mig og HausLingua / Kurze Präsentation meiner Person 
und von HausLingua

 Filosofien bag min undervisningsmetode / Die Philosophie meiner
Ausbildungsmethode

 Rustbehandling af jeres tyske sprog – hvad virker? / Rostbehandlung für Ihr
Deutsch – was funktioniert?



HausLinguas sprogydelser / Sprachleistungen

OVERSÆTTELSE / 
Übersetzung

SIMULTANTOLKNING 
/ Simultane 

Verdolmetschung

UNDERVISNING I 
ERHVERVSTYSK ONLINE 
/ Online Unterricht in 

Geschäftsdeutsch

KORREKTURLÆSNING 
/ Korrekturlesen

TEKSTPRODUKTION / 
Textproduktion

RÅDGIVNING OM DANSK-
TYSKE KULTURFORSKELLE / 

Beratung zu deutsch-dänischen
Kulturunterschieden

DANSK-TYSK KOMMUNIKATION / 

Deutsch-dänische Kommunikation 



Det dansk-tyske sproghus HausLingua / Das 

deutsch-dänische Sprachhaus HausLingua

MIG

FREELANCER

FREELANCER

FREELANCER

FREELANCER FREELANCER

FREELANCER FREELANCER



Deutsch ist sexy! 



Undervisningsmetode / 
Unterrichtsmethode

 Udgangspunkt: hvad skal danske virksomheder kunne på tysk for at få succes på det tyske marked 
= eksporttysk / Ausgangspunkt: Was sollten dänische Unternehmen können, um Erfolg auf dem
deutschen Markt zu haben = Exportdeutsch

 Fjernsynsfolket på +40  har kæmpe potentiale til at få et rustfrit tysk! / Die Fernsehbevölkerung
über 40  hat großes Potential für ein rostfreies Deutsch!

 Vi spri ger hvad er din yndlingsfarve  o er og går direkte på fagområdet. / Wir überspringen as 
ist deine Lieblingsfarbe  u d gehen direkt ins Fachgebiet.

 Og så forelsker vi os sammen i det tyske sprog  / Wir verlieben uns zusammen in die deutsche 
Sprache 



Hvad virker, og hvordan foregår det? / Was funktioniert, 
und wie verläuft es in der Praxis?

 1:1-undervisning online over Zoom, Skype, Webex, Tea s… / 1:1-Unterricht online über
Zoom, Skype, Webex, Tea s…

 45 minutter pr. lektion (1-2 gange om ugen) / 45 Minuten pro Lektion (1-2 mal 
wöchentlich)

 Evt. hjemmearbejde, som passer til den enkeltes muligheder / evt. Hausaufgaben, die zu
den Möglichkeiten jedes einzelnen passen



Onlinekurser til selvstudium
Link: https://online.hauslingua.dk/products

https://online.hauslingua.dk/products


Ansæt os!



Danke für Eure Aufmerksamkeit!

Stinna Krebs
Det dansk-tyske sproghus HausLingua

Mail: contact@hauslingua.dk
Tlf.: 53767907

Hjemmeside: www.hauslingua.dk
HausLinguas digitale sproghus: Velkommen – HausLingua

mailto:contact@hauslingua.dk
http://www.hauslingua.dk/
https://online.hauslingua.dk/velkommen


Deutschkursus für Mitarbeiter im Sygdagpengesystem

-Seit 2018, 1-2 Tage (Grundkursus und weiterführender Kursus)

-MitarbeiterInnen aus den Jobcentren Vejen, Aabenraa, Tønder und Sønderborg, 7-14 TeilnehmerInnen.

-Organisation: Äusserer Rahmen durch das Regionskontor, inhaltlich EUC Syd

-Programm:

Kl. 9.00 Ankomst på Regionskontoret, præsentation af deltagere og programmet. 

Kl. 9.15 - 10.45 Sprogundervisning. 

Kl. 10.45 Kaffepause. 

Kl. 11.00 - 12.00 oplæg v/ Peter Hansen 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokostpause. 

Kl. 12.45 - 14.00 Sprogundervisning 

Kl. 14.00 Kaffepause. 

Kl. 14.15 - 14.45 Sprogundervisning. 

Kl. 14.45 – 15.00 Afrunding. 



Vorbereitender Kontakt

For at indrette og tilpasse den sproglige del vil jeg gerne, at I besvarer følgende spørgsmål og sender dem tilbage til mig på uip@eucsyd.dk inden den …… : 

Jeg kan på tysk: 

Forstå det meste, men har svært ved at formulere svar. 

Forstå og formulere mig tilfredsstillende. 

Forstå og gøre mig forståeligt næsten uden problemer. 

Forstå alt, også f. eks. ved telefonsamtaler 

Jeg har kontakt med tysk ca. 

Mindre end en gang om ugen 

En gang om ugen 

En gang om måneden 

Flere gange om måneden 

Når jeg sidder i en samtale med en klient, så bruger jeg ofte / i hvert fald følgende spørgsmål (gerne på dansk): 

1. … 

2. … 



Pädagogische Überlegungen

Sprachlich-grammatische Themen:

• Terminabsprache, Kalender, Uhrzeiten, Wochentage. Übung: Telefonieren

• Telefondeutsch, feste Formulierungen, Du-Sie-Thematik

• Wiederholung von Fragewörtern in relevanten Formulierungen mit besonderem Augenmerk auf
temporalen Aspekten, z. B.: Seit wann? Wie lange? Wann? Und die entsprechenden Anworten

• Wiederholung der Modalverben. Übung im thematischen Bereich von Krankheiten, z. B. Das kann ich noch
nicht / schon wieder. Der Arzt sagt, ich soll … Ich muss noch zu diesen Untersuchungen usw.

• Dänische Formulare im sygdagpengesystem 

Kulturell-landeskundliche Themen:

• Du-Sie-Thematik

• Persönlicher Schutzbereich

• Verhältnis Kommune-Arbeitgeber-Arbeitnehmer in DE und DK

• Austausch von Erfahrungen mit deutschen Klienten



Nabosprog på arbejde – Nachbarsprache im Arbeitsleben

Nabosprogslæring for voksne mhp. integration i arbejdslivet på begge
sider af den dansk-tyske grænse , 1.9.2020-21.5.2021

Lise Lotte Weilgaard Christensen, lotte@sdu.dk

Irene Simonsen, simonsen@sdu.dk

Lene Dreisig Sørensen

Institut for Design og Kommunikation, SDU

Seminar om livslang læring, 16.6.21
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Indhold

1. Baggrund 

2. Formål 

3. Nabosprog og fokuspunkter i nabosprogstilegnelse

4. Afgrænsning 

Forundersøgelse
”Arbejdssprog”: Fagsprog, gråzonesprog 
Faste ordforbindelser 

5. Læringsmaterialet

6. Perspektiver.
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Formål

• At understøtte livslang læring i form af udvikling af tosproget 
læringsmateriale til selvstudium til voksne

• At undersøge, hvordan fagligt indhold, fagsprog og fagligt 
gråzonesprog bedst kan formidles som nabosprog for voksne 
lærende.
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Nabosprog og fokuspunkter i nabosprogstilegnelse

Afgrænsningskriterier

• Sproggenetisk nærhed 

• Geografisk, kulturel nærhed.

Didaktiske fokuspunkter

• At udvikle de lærendes nabosprogskompetencer, så de er anvendelige i 
de lærendes aktuelle livssituation og tilgodeser deres behov –
behovsbaseret, funktionel tilgang.

• At udvikle de lærendes bevidsthed om nabokulturen og -sproget gennem 
en integration af de lærendes eksisterende sproglige og kulturelle 
ressourcer og viden.

• At motivere de lærende til at bruge nabosproget i interaktion med 
personer fra målsprogskulturen – praktisk brug af sprog. 

(Hansen et al. 2021)
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• Hvilke udfordringer mødes man af, når man vil 

integreres arbejdsmæssigt i Tyskland/Danmark?

• Hvor havde du gerne haft mere forhåndsviden? / 

Hvor havde forhåndsviden gjort en forskel?

• Hvornår fungerer integration optimalt, både 

hvad angår arbejde og i andre sammenhænge?

• I hvilke situationer har sproget især spillet en 

rolle for integrationen?

Spørgsmål

Afgrænsning og forundersøgelse
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”Arbejdssprog”: fagsprog – gråzonesprog – alment sprog 

Ferie-
området

Juridisk 
fagsprog: 

optjene en 

feriefridag

Gråzonesprog,
alment

juridisk sprog:
tage en fridag

Alment
sprog: 

tage på ferie
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Fordelene ved at beherske faste ordforbindelser (kollokationer)

• muliggør en korrekt sprogbrug og modersmålslignende flydende sprog i både 
tale og skrift 

• letter (guide, facilitate and accelerate) forståelse

• skaber islands of reliability  (Dechert, 1983; Raupach, 1984), hvilket frigiver 
ressourcer til mere kompleks sproglig reception og produktion. 

• giver som autoriseret måde at skabe betydning på  adgang til
kommunikationsfællesskaber. (Hyland 2012)
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Læringsmaterialet: 

Struktur

• Vejledning 

• En tekstlig introduktion og 

diagrammer til det valgte fagområde

• En øvelsesdel

• En alfabetisk termliste.  
8



Tekstintroduktion
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Hierarkisk diagram over ferietyper



Associativt diagram 

fra arbejdstager-

perspektiv
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Artikel i i-Term
Emne Ferie

Danish ret til ferie  

u, retten (uden pluralis)   

Eksempel: Ferieloven fastsætter, at arbejdstagere har ret til ferie og feriegodtgørelse, jf. 

Ferielovens § 1. 

Faste ordforbindelser: SV(P): ~ optjene; ~ sikre

VO: have ~; optjene ~

J: give afkald på ~ 

Generel definition: en lovmæssig bestemmelse om, at alle lønmodtagere optjener ret til betalt ferie 

Diagram: Ferie + ferielov;   

German Urlaubsanspruch 

m, -(e)s, -ansprüche   

Eksempel: Die Parteien stritten darüber, ob dem Arbeitnehmer noch Urlaubsansprüche für die 

Jahre 2005-2007 zustanden 

Faste ordforbindelser: SV: ~ verfallen ; ~ betragen ; ~ zustehen ; SV(P): ~ erfüllen 

Generel definition: ein Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, ihn von der 

vertraglichen Arbeitspflicht zu befreien, ohne dass die Pflicht zur Zahlung des 

Arbeitsentgelts berührt wird 

Kommentar: Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Erholungsurlaub gemäß § 1 BUrlB.

Gemäß § 4 BUrlB entsteht der volle Urlaubsanspruch erstmals nach sechs Monaten 

(Wartezeit). Die Wartezeit beginnt mit dem rechtlichen Beginn des Arbeitsverhältnisses 

zu laufen. Der Anspruch auf Erholungsurlaub beginnt im Sinne des 

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) dann mit jedem neuen Kalenderjahr, das bedeutet, der 

Arbeitnehmer hat zu Beginn des Jahres Anspruch auf den gesamten Urlaub, sofern er 

sich nicht mehr in der oben genannten Wartezeit befindet. 

Diagram: Urlaub

Antal artikler i alt:

• Kontrakten: 8

• Ferie: 45.
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Øvelsesmateriale
1. Fokuseret læsning
(input)

Uddrag af ansættelseskontrakt

Find i dette uddrag af en 
ansættelseskontrakt 
eksempler på, hvordan 
pligt, rettighed, forbud og 
betingelse er formuleret 
sprogligt.
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Øvelsesmateriale
2. Kombinationsøvelse 
(intake)

• Dan sammensatte ord ved 
at kombinere ordene i de 
inderste grønne cirkler.

• Find derpå verber i den 
yderste cirkel, som kan 
kombineres med 
sammensætningerne.

• Indsæt verbum + det 
sammensatte ord i 
sætningerne nedenfor i 
rigtig form. 
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Øvelsesmateriale
3. Skriveøvelse 
(output)

Patrick König blev ansat hos 
Danhealth for syv måneder siden. 
Han arbejder i indkøbsafdelingen 
og er glad for sit arbejde. Det er 
imidlertid ikke altid, han helt 
forstår de e-mails, der kommer fra 
virksomhedens andre afdelinger, 
heller ikke selvom de er skrevet på 
engelsk. En dag modtager han den 
nedenstående e-mail fra Louise 
Himmelstrup. … 

Formuler den e-mail, som Patrick 
skriver til Louise. 
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TRIN : ”Vi har e  ya sat, e  fra sk edarbejder, 
som startede i starten af august. Så vi har besluttet, at 

fra september vil vi prøve at have nogle dage på 

kontoret, hvor vi har nogle timer, hvor vi kun taler 

dansk, og nogle timer, hvor vi kun taler fransk. Og så 

vil vi konkurrere duolingvalt i at lære de andres 

sprog.” 9f

TRIN : ”Altså, vi da ser jo ikke på 
ressourcer, for at sige det sådan. Så hvis 

der er nogen, der skal have sproget, så 

vil det formodentlig være et enkelt 

pladskøb et eller andet sted. Og så vil 

[…] skal det jo helst være så tæt på som 

uligt. […] I og ed at vi godt ka  klare 
os uden, så skal det jo virkelig være 

noget særligt, der gør, at vi siger, det 

her er vi ødt til at gøre oget ved” 
(JY26).

Modenhedstrin for organisationens sprogarbejde
Work in progress, inspiration: 

Anders Find (2015)

Hanne E. Thomsen (2005)

Sabine Kirchmeier (2003)



Tak for opmærksomheden!

Link til Nabosprog på arbejde/Nachbarsprache im Arbeitsleben: 

https://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/153?cHash=bdfbbe1a30680ac542354c87a295b805

Link til oplæg på Nordterm-konferencen 2021:

http://www.nordterm.net/filer/Nordterm2021/Nordterm2021_presentationer.pdf
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