
GRAMMATIKSPIL  
ET MOTIVERENDE OG UDBYTTERIGT REDSKAB  

I  GRAMMATIKUNDERVISNINGEN   

Kursus for tysklærere på ungdomsuddannelserne  
Indhold 
Vi udbyder et kursus i en anderledes måde at arbejde med grammatik på, hvor tilgangen til grammatik 
er håndgribelig og motiverende. Kurset ligger i forlængelse af udgivelsen ”Fass die Grammatik an”, som 
er en samling af 26 spil til indlæring og træning af den centrale grammatik på gymnasialt niveau og en 
tilhørende grammatik. Både grammatik og spil bygger på det samme didaktiske princip om, at 
grammatikundervisning skal være enkel, taktil og visuel, og på kurset vises eksempler på, hvordan bog 
og spil kan anvendes i sammenhæng. 
Spillene er først og fremmest tænkt til målrettet indlæring af de grammatiske strukturer, men kan også 
bruges til repetition, differentiering og stationslæring. Helt overordnet giver spillene mulighed for at 
indbygge legende sekvenser i grammatikundervisningen, og på kurset afprøves udvalgte spil, så man 
får mulighed for at opleve spillenes læringsmuligheder.  
 
Dit udbytte af kurset 

- en indføring i vores tanker om motivation, nærvær, håndgribelighed og differentiering i 
grammatikundervisningen 

- en afprøvning af udvalgte grammatikspil i ”Fass die Grammatik an – en taktil vej til grammatisk 
forståelse” 

- anvisninger og ideer til, hvordan man anvender spillene og grammatikken 
- eksempler på andre elevaktiverende øvelser i grammatikundervisningen 

 
Praktiske informationer 
Sted: Virum Gymnasium (lokale 8), Fuglsangvej 66, 2830 Virum  
Dato: 23.09.2022 (kl. 12 – 15) 
Pris: 975 kr. per deltager. Prisen inkluderer kaffe, the og lidt sødt dertil.   
Efter tilmelding modtager din skole opkrævning i form af en elektronisk faktura fra Tyskforlaget. Hvis din 
skole ikke bruger EAN-nr. eller hvis du tilmelder dig privat, bedes beløbet indbetalt senest den 22. 09 
2022 på konto 9077-1380191861 (Spar Nord). Anfør ved indbetaling venligst dit navn, evt. skole og 
teksten ”kursus/Virum/23.09.22”. 
 
Tilmelding: Senest mandag den 19. september til cs@rosborg-gym.dk.  
 
Mange venlige hilsner 
Anne, Anne Louise og Charlotte 

mailto:cs@rosborg-gym.dk

