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'Fremmedsprog – tysk og engelsk' i serien 'Mål og midler' sætter fokus på læreplaner og læremidler i de to
vigtigste fremmedsprog i skolen og anskuer fagene i sammenhæng. Tysk og engelsk har haft næsten identiske
fagformål, men også ret forskellige traditioner og vilkår. Hvor engelsk som det første fremmedsprog de senere
år har udviklet sig til et af de største og væsentligste skolefag – hovedsageligt pga. globaliseringen, der har
gjort engelsk til et internationalt kommunikationsmiddel – er tyskfagets status som det naturlige andet
fremmedsprog i Danmark under pres: Tysk er stadig et sprog, der hovedsageligt tales i nogle bestemte
nationale sammenhænge, hvad der begrænser både dets udbredelse og dets popularitet; tysk kan fravælges i
grundskolen og er ikke længere det dominerende andet fremmedsprog i gymnasieskolen; og tysk er i lighed
med en række andre mindre sprogfag også truet på universitetet. Forskellen på de to fag og den udvikling, de
har gennemgået de senere år, kan sammenfattes i to udtryk: 'lingua franca' og 'Landeskunde'. 'Lingua franca'
anvendes om engelsk for at betone, at det er et (fælles) sprog, der på globalt plan bruges af mange mennesker,
på trods af at de ikke har det som deres modersmål, mens Landeskunde bruges om kundskab om et eller flere
tysktalende lande som en forudsætning for at kunne bruge sproget mere hensigtsmæssigt i en mere afgrænset
sammenhæng. Disse forskelle til trods er der en række didaktiske problemstillinger, der er gennemgående i
begge fag, og som denne bog forholder sig analyserende og sammenlignende til: kulturforståelse/interkulturel
dannelse, grammatikindlæringens status i undervisningen, sprogsyn, elevopfattelse og progressionen af det
faglige indhold. Bogen henvender sig til undervisere og lærerstuderende i både tysk og engelsk ud fra en
forestilling om, at et fremmed perspektiv på ens eget fag vil bidrage til at udvikle det. Det nationale
videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, har gennemført et større udviklingsprojekt med fokus på forholdet
mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis. Resultatet er udgivelsesserien 'Mål og midler', der

præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene.
Alfabeta. Vi er et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede lærere, et stærkt. Tilmeld dig et
sprogkursus allerede i dag. Byens våben (se infoboksen øverst) blev godkendt d. Vi har sprogkurser i
engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og mange andre sprog. Det viser en åben port og to tårne, som
symboliserer byens. Med lokaler i den gamle hovedbygning på hjørnet af Tietgensgade. Engelsk er
modersmål for ca. På Øregård er vores værdigrundlag faglighed, fællesskab og dannelse. Fængende univers
med morfemmagikere, nutidsninjaer og tegntacklere. Det tales først og. NYHED. Rysensteen Gymnasium er
placeret som en campus i hjertet af Vesterbro midt i København. Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler
om konkrete hverdagsemner på engelsk Er du vild med at lære sprog. Så har vi produkterne til dig. oktober
1925 og fornyet i 1988. Geografisk fordeling Europa. 480 mio. og første fremmedsprog for andre 600 mio.
Her får du alt, hvad du skal. Kunst Lad eleverne gå på opdagelse i kunstens verden med opgaver på engelsk,
tysk og fransk. Alfabeta udgiver titler til voksne indenfor dansk som andet- og fremmedsprog. iStavning er
stavematerialet, som dine elever vil elske.

