
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Fagsprog, sprog til læring, sprog gennem læring: en opsamling for den tyske
sprogprofil

Daryai-Hansen, Petra; Lingner, Björn; Barfod, Sonja

Publication date:
2015

Citation for published version (APA):
Daryai-Hansen, P., Lingner, B., & Barfod, S. (2015). Fagsprog, sprog til læring, sprog gennem læring: en
opsamling for den tyske sprogprofil.
http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humbas/Intern/sprogprofiler/Fagsprog__sprog_til_laering__sprog_gennem_la
ering_-_en_opsamling_for_den_tyske_sprogprofil.pdf

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/petra-daryaihansen(4e262342-f09d-4dbf-a0d8-bcf7527e14ef).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/fagsprog-sprog-til-laering-sprog-gennem-laering-en-opsamling-for-den-tyske-sprogprofil(a9fcf7e2-e6a3-48e9-a567-7ec4ac76a886).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/fagsprog-sprog-til-laering-sprog-gennem-laering-en-opsamling-for-den-tyske-sprogprofil(a9fcf7e2-e6a3-48e9-a567-7ec4ac76a886).html
http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humbas/Intern/sprogprofiler/Fagsprog__sprog_til_laering__sprog_gennem_laering_-_en_opsamling_for_den_tyske_sprogprofil.pdf
http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humbas/Intern/sprogprofiler/Fagsprog__sprog_til_laering__sprog_gennem_laering_-_en_opsamling_for_den_tyske_sprogprofil.pdf


Fagsprog, sprog til læring, sprog gennem læring: en opsamling for den tyske sprogprofil 
 
Udarbejdet af Petra Daryai-Hansen, lektor, RUC, Björn Lingner, ekstern lektor, RUC og Sonja 
Barfod, ph.d.-studerende, RUC. 
Januar 2015. 
 
 
Undervisningen på den tyske sprogprofil er inspireret af CLIL-tilgangen (Content and Language 
Integrated Learning) til sproglæring, det vil sige en holistisk didaktisk tilgang, der integrerer de 
studerendes tyskundervisning med de studerendes projektarbejde og kursusundervisning. 
Udviklingen af de studerendes tyskfærdigheder relateres altså tæt til de studerendes faglige 
aktiviteter. I CLIL-tilgangen skelnes der mellem tre perspektiver på sprogets rolle: fagsprog 
(language of learning), sprog til læring (language for learning) og sprog gennem læring (language 
through learning) (Watson, Prag & Daryai-Hansen, 2014: 4). På den tyske sprogprofil er fagsproget 
relateret til de faglige problematikker og diskussioner, vi kommer til at arbejde med i 
undervisningen, fx med udgangspunkt i de studerendes semesterprojekter. Sprog til læring henviser 
til “sproglige udtryk for at kunne analysere, argumentere, konkludere, perspektivere osv. på 
profilsproget” (ibid.) og vil blive inkorporeret aktivt i undervisningen som understøttende for den 
faglige diskussion. Se i øvrigt også nedenstående oversigt. Sprog gennem læring derimod, henviser 
til “spontane” sproglige behov, der kan opstå i diskussioner og daglig undervisning – dvs. ordforråd 
og vendinger, som ikke nødvendigvis er en forventet del af den faglige diskussion, men som bliver 
vigtige i den konkrete situation (ibid.). Til det har vi udarbejdet en ikke udtømmende liste over 
mulige værktøjer og strategier, der kan bruges til udbygge ens ordforråd samt takle sproglige 
udfordringer.  
 
Sprog til læring (language for learning): en opsamling af nyttige udtryk og vendinger 
 
Se ydermere fx Goethe-Instituttets ”Lerntipp und Redemittel zur Präsentation oder einen Vortrag 
halten” og ”Lerntipp und Redemittel zur Diskussion und Meinungsäußerung”: 
http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Praesentation.pdf 
http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Diskussion.pdf 
Eller køb evt. denne bog, der er en samling af de mest anvendte vendinger: 
http://www.klett.ch/Katalog/Erwachsenenbildung/Deutsch%2Bals%2BFremdsprache%252fZweitsprache/Le
hrwerke/Mittelpunkt%2Bneu/Mittelpunkt+B2+%252b+C1/978-3-12-676615-9/shopartikel/ 
 
Organiserende vendinger i en præsentation: 
- Ich präsentiere/ wir präsentieren im Folgenden eine Analyse des/der…  
- Das Thema meines Vortrags lautet: ...  
- Ich spreche heute über das Thema:  
- In meiner heutigen Präsentation werde ich Ihnen … [+ Akk]  vorstellen. 
- Als erstes möchte ich... Als nächstes möchte ich darüber sprechen, dass … 
- Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt … 
- Abschließend möchte ich … 
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 
 
Referencer til udsagn, der er blevet gjort tidligere/andetsteds (tilbagevisende udtryk): 
- Wie schon gesagt ... 
- Wie wir gesehen haben ... 
- Wie sich gezeigt hat … 
- Ich möchte / wir möchten noch einmal unterstreichen … 
- In diesem Zusammenhang möchte ich / möchten wir... 
 
 



Vendinger til resume af tekster: 
- Der Artikel befasst sich mit folgendem Thema: …  
- Die zentrale Aussage des Textes ist: 
- Der Text umfasst drei Abschnitte: In dem ersten Abschnitt… In dem zweiten Abschnitt… In dem 
dritten Abschnitt… 
- Zunächst wird… dargestellt, im Anschluss folgt eine Beschreibung der/des… 
- Der Autor definiert den Begriff… 
- Der Autor vertritt die These, dass… 
 
Diskussion: 
Aus meiner Sicht ist … problematisch. 
Ich halte…. für besonders wichtig, weil… 
Meines Erachtens sollte man berücksichtigen, dass… 
Dagegen sprechen viele Argumente… 
Ich bin dieser Meinung, weil… 
Das hat folgende Vorteile / Nachteile: … 
 
Eksemplificering og forklaring: 
- Zum Beispiel … 
- Beispielsweise hat … 
- Mein erstes Beispiel ist … 
- Ein anderes Beispiel hierfür ist ... 
- Dies lässt sich erklären durch … 
- Meine/unsere Analyse hat also ergeben … 
- Hierfür lassen sich folgende Beispiele nennen: 
- Als Beispiel führt der Autor Folgendes an: 
 
Bindeord/udtryk: 
- und, sowie, sowohl... als auch… 
- einerseits/andererseits, zudem, außerdem 
- mit anderen Worten, genauer gesagt, siehe auch 
- weil, da, aufgrund dessen 
- wie auch immer, wie dem auch sei, ungeachtet dessen, nichtsdestotrotz  
- zuletzt 
 
 
Sprog gennem læring (language through learning): en opsamling af nyttige værktøjer 
 
Online ordbøger – dansk/tysk el. tysk/dansk: 
- Gyldendals røde ordbøger (gratis: Gå ind på RUCs bibliotek RUb: 

http://rub.ruc.dk/soeg/databaser, vælg ’komplet liste’ og bogstavet ’G’ for Gyldendal (nummer 
86), eller log ind gennem dit lokalte biblioteks hjemmeside og få gratis adgang. Hvis du fx bor i 
København, logger du ind her og går ind på deres E-resurser: https://bibliotek.kk.dk/  

- ordbogen.com (39 kr. pr. måned for adgang til tysk/dansk/tysk-ordbog) 
- dansktyskordbog.dk, translate.google.dk (maskinoversættelse af hele sætninger, gratis) 
- http://www.linguee.dk/?from=com (oversættelsesredskab med autentiske kildeangivelser, dvs. 

du kan se, i hvilket sammenhænge udtrykket bruges) 
 
Online ordbøger – tysk/tysk: 
- duden.de (tjek her, om du har stavet rigtigt, ordenes betydning, udtale, synonymer, grammatik, 

find eksempler) 
- http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online (eller her, hvor du kan sætte hele tekster ind 



for at tjekke, om du har stavet rigtigt!) 
 
Ved internetsøgninger på oversættelse af ord fra dansk til tysk eller omvendt kan det til tider også 
hjælpe at oversætte det pågældende ord til engelsk først for at kunne lave internetsøgningen.   
Herefter kan nogle af følgende ordbøger bruges. 
 
Online ordbøger – engelsk/tysk 
- http://dict.leo.org/ende/index_de.html (gratis - nederst i søgningerne er der også 

diskussionsfora, hvor man kan søge yderligere informationer) 
- http://www.dict.cc/ 
 
Følgende søgninger på nettet kan også være givtige: 
- X in English (fx Entwicklung in English) 
- X in Deutsch (fx development auf Deutsch) 
 
Litteratursøgning  
- Google scholar: scholar.google.de  
- Wikipedia: https://wikipedia.de/index?l=de     
- New-Suchmaschine: paperball.de/ (nyhedssøgemaskine) 
- digizeitschriften.de/ (tidsskriftsøgemaskine) 
- Bundeszentrale für politische Bildung: bpb.de/ 
- Statistisches Bundesamt: destatis.de/jetspeed/portal/cms/ (find statistikker) 
- Online udlån på Goethe-Institut Dänemark: 

http://www.goethe.de/ins/dk/kop/kul/bib/onl/daindex.htm 
- Litteraturanbefalinger: http://www.goethe.de/ins/dk/kop/kul/mag/lit/les/deindex.htm 
- Krimis: http://www.goethe.de/ins/dk/kop/kul/mag/lit/krm/deindex.htm 
 
Tysk fjernsyn, podcast, film: 
- ARD: http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/487872?broadcastId=329478 
- ZDF: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite 
- Langsam gesprochene Nachrichten auf der Deutschen Welle: http://www.dw-

world.de/dw/0,,8030,00.html 
- Gratis lydbøger og videoer: http://www.podcast.de/ 
- Derudover kan du jo også altid se en tysk film! Brug fx filmstriben.dk, hvor du kan se film 

som:  
Das weiße Band, Der Untergang, Das Leben der Anderen, Lola rennt og Emmas Glück! 

 
Grammatik og grammatiktræning: 
- http://deutsch.lingolia.com/de/ (z.B. Genusregeln üben: 

http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/genus oder Präpositionen üben: 
http://www.grammatiktraining.de/verbenmitpr/verbenmitprmenue.html) 

- http://mein-deutschbuch.de (niveau A1- niveau B2) 
- http://www.duolingo.com/ 
 
Nyhedsbrev: 
- Newsletter Goethe: http://www.goethe.de/ins/dk/kop/knt/mll/deindex.htm (tilmeld jer 

nyhedsbrevet og se, hvad der sker af tyske ting og sager i København) 
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