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»GRIB GRAMMATIKKEN« 
FORORD

Enhver tysklærer er uden tvivl optaget af spørgsmålet om, hvordan man får formidlet grammatikken på 
en letforståelig måde, og hvad man kan gøre for at fastholde elevernes opmærksomhed, så de ikke kører 
trætte eller afskriver tysk grammatik som svært.
Den virkelighed, man møder i klasserne, er elever med meget forskellige faglige forudsætninger, indlæ-
ringspræferencer og sociale kompetencer. Virkeligheden for tysklæreren er også stadigt mindre forbere-
delsestid i kombination med øgede krav til variation, differentiering og inklusion.

Med »Grib grammatikken« præsenterer vi et undervisningsmateriale, der imødekommer de udfordrin-
ger, man som tysklærer i grundskolen står med dagligt. Materialet består af en kortfattet og overskuelig 
grammatikbog samt 28 analoge spil. Konceptet udspringer af egne positive oplevelser af, at spil i gramma-
tikundervisningen højner såvel motivation som indlæring, hvilket også understøttes af forskningen på 
området. 
Bogen er skrevet med henblik på at give eleverne den fornødne teoretiske viden. Den er kortfattet og 
lettilgængelig, samtidig med at den indeholder tilstrækkelig forklaring og hjælp til, at eleverne faktisk 
kan læse og forstå den – evt. med hjælp fra en lærer eller forælder. Gennemgangen af de grammatiske 
regler understøttes af mange eksempler, som forklares for at højne elevernes udbytte af læsningen. De 
tyske gloser, der bruges i eksempelsætningerne er nøje udvalgt efter princippet om transparens, og 
komplekse grammatiske detaljer og undtagelser er bevidst udeladt for at sikre en stærkere indlæring 
af overordnede hovedregler. Endelig er de centrale pointer fremhævet grafisk for at understøtte indlæ-
ringen. Det er vores oplevelse, at en kort og overskuelig fremstilling giver eleverne større lyst til bogsta-
veligt talt at få ›greb om grammatikken‹.  
I »Grib grammatikken« er traditionelle indsætningsøvelser og andre skriftlige øvelser erstattet af 28 
spil, der tilsammen dækker de grammatiske emner, der typisk gennemgås for eleverne i grundskolen. 
Emnerne kommer i en rækkefølge, som dels tager hensyn til den naturlige progression og dels til et 
behov for variation i de grammatiske emner, men man kan sagtens ændre på rækkefølgen og udelade 
enkelte emner alt efter elevernes eller klassens behov. 

Spillene er udviklet med det formål at lære eleverne de grammatiske strukturer på en levende og legende 
måde, hvor indlæringen og træningen af de enkelte regler foregår, mens der spilles. Den taktile kvalitet, 
der ligger i at spille, er en uvurderlig facet i læringsprocessen, da det at bruge hænderne og sanseappara-
tet øger fastholdelsen af det indlærte, samtidig med at det også i højere grad imødekommer andre læ-
ringstyper end de strengt boglige. Erfaringen med at arbejde på denne måde har fx vist os, at læse-udfor-
drede elever har langt lettere ved at forstå grammatikken, når de lægger brikker på en spilleplade og på 
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denne måde helt konkret får visualiseret den grammatiske regel. Flere af spillene lægger op til bevægel-
se, og derved drages der fordel af, at læring også lejres i kroppen. Vi lærer og husker ikke udelukken-
de via kognitive processer i hjernen og derfor giver det en bedre og dybere indlæring, når vi inddra-
ger kroppen og således imødekommer det hele menneske.
Når man spiller sig til grammatisk forståelse sammen med sine klassekammerater, er det sociale element 
i højsædet. Man sidder sammen to og to eller i en gruppe på fire, man vender kort, slår med terninger, 
flytter brikker eller bevæger sig, alt imens man samarbejder og hygger sig. På den måde svøbes den gram-
matiske læring i en tryg og rar stemning, som eleverne allerede på forhånd forbinder med det at spille. 
Det sociale element og den hyggelige stemning omkring spillene er i høj grad med til at skabe et lærings-
miljø, der hjælper eleverne til at overvinde blokeringer, som nogle gange spærrer for læringsprocessen 
– fx en følelse af faglig usikkerhed eller modstand mod faget.
Spillene er som nævnt analoge og udviklet til anvendelse i et computerfrit læringsrum. Det er et helt be-
vidst valg, fordi vi er af den overbevisning, at eleverne har brug for en pause fra skærmens mange fristel-
ser. Når man lukker ned for skærmen, giver man eleverne mulighed for at være helt til stede i spillet, i det 
sociale og ikke mindst i læringen, og det er vores erfaring, at eleverne faktisk synes, at det er befriende at 
samle hele deres opmærksomhed om det at lære en grammatisk regel.

»Grib grammatikken« giver læreren en enestående mulighed for at imødekomme behovet for at diffe-
rentiere og variere undervisningen. Der er flere spil til de fleste grammatiske emner, og spillene har en 
stigende grad af kompleksitet, så der vil kunne arbejdes på flere forskellige niveauer i klassen på samme 
tid. Der er endvidere variationsmuligheder inden for de enkelte spil, så man kan gøre et spil mere udfor-
drende for dem, der har let ved det eller er hurtigt færdige. Variationsmulighederne i de enkelte spil gør 
det også muligt at bruge dem flere gange fx til repetition af et område.
Med spillene følger en fyldig lærervejledning samt rettenøgle, som begge er beregnet til at lette lærerens 
arbejde i en travl hverdag. Lærervejledningen giver helt konkrete anvisninger på, hvordan spillene bruges 
og spilles, og den indeholder også forslag til variations- og differentieringsmuligheder i de enkelte spil. 
Rettenøglen gør det let for læreren med et enkelt blik at se, om eleverne har løst spillene korrekt.

Bogen og de 28 spil, der tilsammen udgør »Grib grammatikken«, er lavet som en helhed, hvor de enkel-
te dele konsekvent understøtter hinanden. Der er referencer til spillene i bogen, og såvel formuleringer 
som gloser i spillene bygger direkte videre på bogens fremstilling, så eleverne hele tiden oplever en sam-
menhæng. Visuelt understøttes denne sammenhæng af, at farver og grafik fra bogen går igen i spillene.

Vi håber, at materialet vil bidrage til en legende kvalitet i undervisningen i tysk grammatik og til at gøre 
arbejdet lettere og sjovere for elever såvel som lærere.
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