Vi er alle til tysk!
Indtryk & billeder fra lanceringen d. 2. september og
et manifest for tysk i fremtiden.

Er du til TYSK? er et projekt som stiller spørgsmålene: Hvad kan man egentligt bruge tysk til,
og hvorfor er sproget så forbandet cool? Tag med på roadtrip og mød seks danskere som er
hjemme i det tyske sprog. Og hjælp os med at vække begejstringen for tysk.

60 elever er til tysk!
Lanceringen af kampagnen “Er du til Tysk?” startede allerede fredag formiddag,
hvor vi samlede 60 elever fra HHX og Folkeskole til en tyskfaglig dag med sprog,
videoproduktion og YouTubere på programmet. Eleverne blev introduceret til
kampagnen, mødte YouTuberne og skypede med en sprogambassadør i Berlin.
Jacob Chammon, rektor ved den TyskSkandinaviske skole og
sprogambassadør på projektet,
svarede via Skype på elevernes
spørgsmål om livet i Berlin og
udfordringerne ved at lære tysk.
Skypemødet var inspirerende og
udfordrede elevernes
tyskkundskaber.

Alle elever ﬁk til opgave
at producere en video
til Instagram med
kampagnens hashtag
#erdutiltysk. Det var en
faglig udfordring med
en gulerod, idet alle
uploadede billeder er
med i konkurrencen om
en studietur til Berlin.
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Videoproduktionen var en udfordring for mange men også en god anledning til at
øve mundtlig tysk. Generte elever ﬁk lov til at uploade stillbilleder med voice over,
så ﬁk de øvet deres mundtlige tysk uden at være foran kameraet.
I forlængelse af opgaven sluttede vi dagen af med at invitere kampagnens to
YouTubere, Kristian “Stupid Aagaard” og Julia Soﬁa ind for at fortælle om deres
oplevelser i Berlin og deres arbejde som YouTubere. Begge lagde vægt på deres
indtryk af Berlin som en by med plads til at være sig selv og udfolde sine kreative
sider.
Kristian
“Stupidaagaard” har
over 140.000 følgere
på YouTube og der var
naturligt nok også et
par elever fra HHX
imellem, som lige
skulle have et snap
shot.

Foran eleverne fortæller
YouTuberne om det mod,
det krævede af dem, at
skulle tale tysk i Berlin for
første gang og synge
karaoke på tysk foran
tusind mennesker.
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Tysk netværk og debat
Eftermiddagens lancering var åben for et voksent, professionelt publikum fra en
række forskellige brancher med hver sin indgang til Tyskland og det tyske sprog.
Rektor Dorthe Heide fra Baltorp Gymnasium bød velkommen sammen med
Ballerups borgmester, Jesper Würtzen. Fra Industriens Fond, som har ﬁnansieret
kampagnen, fortalte Ole Østrup om, hvordan et kommunikationsprojekt kan være
interessant for en fond, som er sat i verden for at styrke danske virksomheders
konkurrenceevne.
“Er du til Tysk?” blev præsenteret af Birgitte Tovborg Jensen fra Danmarks
Ambassade i Berlin og Rasmus Therkildsen fra Dönerkind. Behovet for at
kommunikere i øjenhøjde med unge omkring tysk var et springende punkt for at
starte kampagnen og derfor var det fra starten aktuelt at udnytte sociale medier til
at skabe interesse for projektet. Fem videoer er nu blevet lanceret på YouTube,
mens 10 små Tysk-häppchen kan ﬁndes på facebook.
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I skrivende stund er de fem videoer blevet set 345.000 gange på YouTube mens ca.
300 har uploadet posts på Instagram med #erdutiltysk.

Speed dating og fagligt manifest
For at styrke netværket på tværs af deltagerne var dagens næste punkt en faglig
speed dating. Ud over at lære deltagerne at kende var formålet også at få
passionen for det tyske sprog bragt i forgrunden. Alle blev derfor opfordret til at
fortælle, hvordan de var blevet interesseret i tysk. For at skabe et pejlemærke for
fremtidens arbejde med at gøre tysk populært blandt unge var dagens opgave i
bedste kooperative lærings-stil at forfatte et manifest for tysk. Selvom tiden var
knap, kom der både konkrete handlingsforslag frem samt forslag til at se på tysk
med nye øjne. Her er de punkter, som alle blev enige om.

• PIU (PRAKTIK I UDLANDET) SKAL VÆRE LANDSDÆKKENDE OG TILGÆNGELIG FOR
ALLE, IKKE KUN HHX ELEVER SOM NU.

• I JOBOPSLAG SKAL DET FREMGÅ TYDELIGERE, NÅR TYSK ER ET KRAV
• ÆLDRE ELEVER SKAL AGERE ROLLEMODELLER OVERFOR YNGRE OG PROMOVERE
TYSK.

• NYE ØJNE PÅ TYSK SKAL:
• AFMYSTIFICERE MYTEN OM, AT TYSK ER SVÆRT, OG AFLIVE DISKURSEN OM, AT
TYSKUNDERVISNING UDELUKKENDE HANDLER OM GRAMMATIK OG
KASSEROLLEBØJNINGER.
• VISE ELEVERNE, AT TYSK I GRUNDEN MINDER MEGET OM DANSK OG ENGELSK
• HUSKE, AT KULTUR SPILLER EN VIGTIG ROLLE I AT VÆKKE INTERESSEN FOR
SPROGET.

• LÆGGE VÆGT PÅ, AT SPROGLÆRING OGSÅ HANDLER OM MODET TIL AT FEJLE.
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Manifestet skal vi tage med os videre og bruge i fremtidens arbejde med at gøre
tysk mere tilgængeligt. Næste skridt bliver at forvandle manifestet til konkrete
handlinger.

Fem syn på tysk
“Vi skal stoppe med at tale tysk ned - og igen begynde at tale det op!”- citat fra
debatten.

Fra venstre mod højre: Kristen Eiler - folkeskolelærer Amager Fælled Skole, Carsten Hinsch - økonomidirektør
Siemens Healthcare, Bente Hansen - fagkonsulent for tysk Undervisningsministeriet, Ole Blegvad - journalist og
forfatter, Klaus Rasmussen - chefanalytiker Dansk Industri. Moderator Troels Heeger, korrespondent for
Berlingske i Berlin.

Under ledelse af Troels Heeger fra Berlingske blev tysk sat til debat ud fra fem
forskellige vinkler. Hvad efterspørger industrien, hvorfor er vi bedre til at handle
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med Nord- end Sydtyskland, hvordan rustes tyskstuderende til den faglige
udfordring at begå sig på tysk og forstå tysk kultur var nogle af spørgsmålene.
Undervejs blev der også efterspurgt handling fra industrien og især fra politisk hold,
hvorfor det er oplagt at fortsætte denne dialog på et politisk niveau.
Klaus Rasmussen: “Vi har 20.000 virksomheder som eksporterer til Tyskland, men
det mest slående er, at vi har 15.000 som ikke eksporterer til Tyskland.”
Bente Hansen: “Jeg synes, nogen gange, når tyskundervisningen bliver beskrevet,
så lyder det, som dengang jeg gik i skole, og det er lang tid siden. Undervisningen i
dag ser helt anderledes ud end dengang.”
Carsten Hirsch: “Jeg tror, at vi danskere generelt overvurderer vores evne til at tale
engelsk, men jeg tror også, at vi undervurderer vores evne til at tale tysk. Handel,
sprog og kultur hænger sammen og her skal danskerne være bedre til at forberede
sig.”
Ole Blegvad: “De tyske penge er i Sydtyskland og i Berlin er der fest og farver.”
Kristen Eiler: “Jeg tror, folk tager til Berlin af mange forskellige grunde. Selvfølgelig
er Berlin hip og et fantastisk mål for en forlænget weekend. Men den er også så
meget mere og har lige overhalet London som det mest populære rejsemål.”

Er du til tysk? fremtiden
Den 14. september trækker vi en vinder af konkurrencen på Instagram og det
markerer det foreløbige højdepunkt på kampagnen. Den heldige klasse vinder en
rejse til Berlin i april 2017 hvor de kan møde nogle af kampagnens
sprogambassadører. Samtidig med vinderkåringen bliver hjemmesiden
www.erdutiltysk.dk tilgængelig for både undervisere og elever, som skal planlægge
en studietur til Berlin eller ﬁnde inspiration til tyskundervisningen. På hjemmesiden
vil der være portrætter af de seks sprogambassadører og mulighed for at booke
besøg hos dem i Berlin. Vi vil også arbejde på at gøre Skypesamtaler tilgængelige
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for klasserne som et alternativt led i deres undervisning. I skrivende stund har 5
klasser meldt interesse for at besøge en sprogambassadør og vi ser frem til det
første besøg i slutningen af september.
Vi følte en stor interesse for projektet og masser af energi i løbet af dagen og vil
meget gerne fortsætte arbejdet med at styrke netværket og arbejdet for tysk
fremover. Vi har også mærket interesse fra Jylland hvor en håndfuld undervisere
har spurgt til, hvornår projektet kommer vest for Storebælt. Fremtiden for projektet
kommer i høj grad til at bero på netværkets samarbejde og vi er derfor åbne for alle
ideer omkring, hvordan vi kan arbejde videre med manifestet og sikre tysk en
endnu mere fremtrædende plads blandt unge i Danmark.

KONTAKT

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe stor tak til dagens værter NextKBH /
Baltorp Gymnasium og til alle jer som deltog i lanceringen og som var med til at
skabe en god og ambitiøs atmosfære.

Gode ideer og henvendelser kan i tråd med projektet deles på projektets
facebookside eller mailes direkte til rasmus@doenerkind.com. Vi opfordrer alle til
at like og dele facebooksiden, så den får så stor udbredelse som mulig.

Fra alle os som er til tysk,
bis zum nächsten Mal.
Lars, Birgitte, Tine og Rasmus

Er du til TYSK? - et projekt af:
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