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1 Se Hansen, Camilla et al. (2022): Dansk-tysk naobosprogsdidaktik. Region Sønderjylland-Schleswig – Regionskontor & Infocenter, online:
https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/nabosprogsdidaktik/, s. 8.

Forord

Erla Hallsteinsdóttir

Autentiske kultur- og sprogmøder er altså vigtige, når man 
underviser og lærer et nabosprog, og de er faktisk ret nemme 
at gennemføre. Det kan dog være en udfordring at finde tid 
og resurser til at planlægge både alt det praktiske og det 
faglige indhold i forbindelse med dansk-tyske elevmøder. 

Denne vejledning indeholder undervisningsmateriale til 
dansk-tyske elevmøder. Materialet består af et forløb som 
indeholder øvelser med forskellige sproglige aktiviteter. 
Aktiviteterne har til formål at opmuntre eleverne til at lære 
hinanden at kende og anvende nabosproget til at tale med 
de andre elever. Emnet i undervisningsforløbet, ”Generation 
Selfie”, tager udgangspunkt i elevernes hverdag, som 
eleverne allerede er eksperter i. 

Forløbet er tilrettelagt sådan, at man både i tidsrummet op 
til elevmødet, mens mødet står på og når eleverne er tilbage 
hjemme igen bruger undervisningen til at arbejde med 
samme emne. Læringen bliver derved forankret i en længere 
proces, som bedre kan udnytte det potentiale for læring, 
der er i forbindelse med dansk-tyske elevmøder – og dette 
bidrager også til at gøre et elevmøde til en læringssucces.

Målgruppen for dette undervisningsmateriale er undervisere og 
elever, der lærer tysk i udskolingen i den danske folkeskole, og 
danskundervisningen på Sekundarstufe I i Schleswig-Holstein.
 
Materialet er udarbejdet af Ursula da Silva Møller-Hansen
 i regi af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Den er en del af 
et sprogpulje-projekt som har til formål at udarbejde 
vejledninger og forslag til undervisningsforløb i forbindelse 
med dansk-tyske elevmøder på forskellige trin i tysk- og 
danskundervisningen. I en særskilt vejledning har vi desuden 
samlet praktiske oplysninger og opmærksomhedspunkter 
omkring dansk-tyske elevmøder. Alle vejledninger er 
tilgængelige online på Kulturakademi-portalen 
(https://www.kulturakademi.de/dk/).

KursKultur 2.0 ønsker dig succes med dine dansk-tyske 
elevmøder!

Odense, im Sommer 2022 

Det at opleve det andet sprog og den anden kultur i det personlige møde med mennesker fra 
nabolandet, er både et væsentligt ønske og motivationsfaktor for eleverne i tyskundervisningen 
i Danmark og danskundervisningen i Schleswig-Holstein1. Grænseoverskridende møder giver 
danske og tyske elever mulighed for aktivt at bruge nabosproget og bidrager til at de opbygger 
et godt forhold til nabolandet.



5

Dette undervisningsmateriale indeholder aktiviteter og sproglige øvelser til et elevmøde med danske og tyske elever i udskolingen 
på en dansk folkeskole hhv. til elever i 8. - 10. klasse på et tysk gymnasium. Fokus ligger på kooperativ læring med henblik på at give 
eleverne mulighed for komme i direkte kontakt med eleverne fra nabolandet og afprøve nabosproget gennem strukturerede samar-
bejdsøvelser. Aktiviteternes indhold tager udgangspunkt i elevernes hverdag, med emner som chat- og computersprog, en hverdag 
med smartphone og sociale medier.

Arbejdet med dansk-tyske elevmøder kan inddeles i tre faser: før, under og efter et elevmøde. Materialet kommer med forslag til 
alle tre faser i et samlet forløb.

   Før elevmødet (ca. 2 undervisningstimer à 60 min.)
   Eleverne begynder at lære hinanden at kende. De udarbejder profiler af sig og sender dem til partnerklassen. 

 Arbejdsark > Personlig profil (dansksproget)  > Persönliches Profil (deutschsprachig)  
Eleverne forbereder plakater om fordele og ulemper ved digitale medier og internettet. Plakaterne medbringes til elevmødet og 
bliver præsenteret i en fælles udstilling. 
Arbejdsark > Inspiration til plakater (dansksproget)  > Inspiration für Plakate (deutschsprachig)
   > Præsenter jeres plakat (dansk og tysk) > Präsentiert euer Plakat (deutsch und dänisch) 
Desuden kan man bruge isbryder-aktiviteter (https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget/) og opgaver 
fra parlør-hæftet (https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget-parlor/)  til Ud med sproget! Heraus mit der 
Sprache! til at forberede eleverne på at bruge nabosproget til elevmødet.

   Under elevmødet 
   (ca. 2 undervisningstimer à 60 min. plus tid til at forklare øvelserne)
Eleverne præsenterer deres medbragte plakater på plakatudstillingen ved hjælp af arbejdsarket til forberedelse af 
plakatpræsentationen.
Eleverne kommer i kontakt med hinanden gennem forskellige fælles kooperative aktiviteter.

 Materialer til aktiviteterne
  > Mix og Match: ”Generation Selfie” ordforråd: Ordforrådskort med matchende ord på dansk og tysk til at printe og klippe ud 
  > Arbejdsark Svar-bazar i en særskilt version til danske hhv. tyske elever
  > Speeddating: Kort på dansk og tysk med beskrivelser af danske og tyske chatpartnere til at printe og klippe ud 

Eleverne arbejder i fællesskab på tværs af klasserne med øvelser med chat- og computersprog og tekster om en hverdag 
med og uden smartphone, apps og sociale medier. 

Arbejdsark i to udgaver med øvelser til emnet ”Generation Selfie“ til de danske hhv. tyske elever
 1) Chatsprog på tysk og dansk
 2) Hverdag uden smartphone / Hverdag med smartphone
 3) Ligheder og forskelle

Øvelserne til selve elevmødet kræver ingen særlig forberedelse. Dog er det en fordel, hvis eleverne kender løst sammensatte 
verber før de arbejder med arbejdsarkene.

   Efter elevmødet 
   (ca. 1,5-2 undervisningstimer à 60 min. plus 1 time til at skrive nyhedsbrevet)   
1) Eleverne arbejder med aktiviteten ”Min selfie fra elevmødet“.
>  For at kunne arbejde med denne øvelse efter mødet, skal eleverne huskes på at tage en selfie under elevmødet.
2)  Eleverne udarbejder nyhedsbreve for at holde kontakt med partnerklassen. 
>  Kopiark  med inspiration til et nyhedsbrev på dansk, tysk og i en tosproget version

Der er en tysk og en dansk version af vejledningen. Begge versioner indeholder alle arbejdsark til eleverne og materialet 
til cooperative learning-aktiviteterne.

Introduktion til materialet

01

02

03



6

01 | Før elevmødet: forberedelse

 Tjekliste for et grænseløst samarbejde

Med denne tjekliste får du styr på samarbejdet i forløbet. 
Aftal med din kollega på partnerskolen inden selve elevmødet:

*   Hvilke aktiviteter og øvelser vil du og din tyske/danske kollega bruge på elevmødet?

*   Hvornår i tidsplanen skal eleverne arbejde med hvilken aktivitet?

*   Hvem sørger for at printe øvelser til alle eleverne, klipper kortene ud og har blyanter med?

*   Skal I på forhånd fastlægge, hvem der arbejder sammen i grupper? 

*   Hvem introducerer øvelserne, afslutter øvelserne?

I tidsrummet op til elevmødet forbereder eleverne sig på at møde 
hinanden. De arbejder med centralt ordforråd og udarbejder plakater 
til en fælles plakatudstilling. 

Indhold:

   Tjekliste til læreren for et grænseløst samarbejde

  Modul 1.1: Udarbejdelse af elevprofiler 

  Modul 1.2: Forberedelse af en udstilling om fordele og ulemper 
  ved digitale medier og internettet
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Modul 1.2: Forberedelse af en udstilling om fordele og 
ulemper ved digitale medier og internettet 
I dette modul udarbejder eleverne plakater på nabosproget som de tager med til en udstilling på selve 
elevmødet, hvor eleverne præsenterer deres arbejde. Udstillingen tematiserer den digitale verden, f.eks. 
sociale medier, smartphone, computer, at være online osv.

 Formål: Eleverne danner sig et overblik over emner som er relateret til “Generation Selfie“ samt de 
 fordele og ulemper der er forbundet med den digitale verden. De udarbejder plakater for en udstilling,  
 hvor de også skal præsentere deres arbejde på nabosproget. 

 Forberedelse: Medbring div. materialer som karton, sakse, tusser, limstifter. Uddel arkene Inspiration  
 til plakater (på dansk til tyske elever og på tysk til danske elever) og Præsenter jeres plakat | 
 Präsentiert euer Plakat elektronisk eller på papir. 

 Sådan gør I:  Start med at tale med klassen om ulemper og fordele ved internettet og de digitale 
 medier. Brainstorm sammen eller i grupper. Saml alle de ting, eleverne kommer i tanke om, og skriv  
 dem på tavlen/smartboard. 

 Inddel klassen derefter i grupper af 2-3 elever. Grupperne vælger et emne til at arbejde videre med  
 deres plakat ud fra arket med plakatinspirationen. Eleverne arbejder sammen i små grupper og 
 fremstiller plakater med billeder og tekst. 
 Lad eleverne skrive noter ned til deres præsentation på nabosproget ved hjælp af arket med 
 informationer om plakatpræsentation. 

Modul 1.1: Udarbejdelse af elevprofiler
I dette indledende modul arbejder eleverne med det centrale ordforråd, som skal bidrage til at de er i stand til at 
beskrive personer på nabosproget. Eleverne aktiverer deres eksisterende ordforråd og lærer nye ord til at beskrive 
sig selv ved at udarbejde en profilbeskrivelse som forberedelse for elevmødet.

 Formål: Eleverne præsenterer sig selv og får et første indtryk af, hvem de skal møde. De øver at skrive   
 enkle sætninger klart og forståeligt og at anvende centralt ordforråd til at beskrive sig selv. 

 Forberedelse: Print eller send arbejdsarket Personlig profil (på dansk eller tysk) til eleverne.

 Sådan gør I: Alle elever i Danmark og Tyskland udfylder en profilbeskrivelse på nabosproget eller 
 modersmålet. Profilerne sendes til partnerklassen. Eleverne gemmer deres egen beskrivelse for at kunne  
 huske, hvor de sætter kryds i forhold til deres privatindstillinger, dvs. hvordan de har beskrevet sig selv. 
 Hver elev i klassen får en profil fra en elev fra partnerklassen. Eleverne læser profilen og sammenligner   
 med deres egen profil.

Variation 1: Eleverne præsenterer deres egen profil på nabosproget til deres sidemakker.
Variation 2: Eleverne går rundt i lokalet med en profil fra partnerklassen i hånden. Når de møder en anden elev, 
præsenterer de profilen på nabosproget for hinanden. Efterfølgende bytter de profilerne. De signalerer ved at 
række hånden i vejret, at de er ledige for at finde en ny makker. Når de har fundet en ny makker, præsenterer de 
profilen og bytter. Dette gør de fem gange.
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Modul 2.1: Plakatudstilling om fordele og ulemper ved 
digitale medier og internettet
I dette modul arbejder eleverne videre med det overordnede emne ”Generation Selfie” i et dansk-tysk perspektiv. 
Eleverne præsenterer deres plakater fra modul 1.2 til en udstilling på elevmødet.

 Formål:  Eleverne præsenterer i et enkelt sprog et forberedt emne og indgår i enkle samtaler for at give 
 feedback til hinanden.

 Forberedelse: Eleverne medbringer deres plakater på nabosproget. Plakaterne hænges op i en udstilling 
 på selve elevmødet, hvor der plads til at gå fra plakat til plakat. 

 Sådan gør I: Denne aktivitet er en kombination af præsentation og feedback. Eleverne udstiller deres egen 
 plakat, men går også rundt for at give feedback på de andres. Eleverne kan bruge arket Præsenter jeres 
 plakat | Präsentiert euer Plakat for at lette kommunikationen, mens de præsenterer eller giver feedback.

Variation 1: Kun værtsklassen forbereder plakater. Eleverne står ved deres plakater og præsenterer kort deres arbejde 
for de besøgende elever, som går to og to rundt til de forskellige plakater og giver feedback.

Variation 2: Begge klasser har forberedt plakater, som hænges op på værtsskolen. Først går eleverne fra en klasse i par 
fra plakat til plakat og bagefter den anden klasse. Alle elever præsenterer deres plakat og giver feedback.

02 | Under elevmødet
Under selve elevmødet præsenterer eleverne deres plakater fra modul 1.2. De læ-
rer hinanden at kende med forskellige cooperative learning-aktiviteter og øvelser 
med udgangspunkt i det overordnede emne ”Generation Selfie”. 

Indhold:

  Modul 2.1: Plakatudstilling om fordele og ulemper ved digitale medier og internettet

  Modul 2.2: Generation Selfie: cooperative learning-aktiviteter
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Modul 2.2: Generation selfie: cooperative learning-aktiviteter 
Dette modul indeholder forslag til undervisningen med aktiviteter, der er baseret på Cooperative Learning (CL). 
CL-samarbejdsstrukturen lægger op til at alle elever er aktive samtidigt og hver enkelt elev har mulighed for 
at kommunikere på nabosproget direkte med en elev fra partnerskolen.

 Teil 1: Materialerne i første del af modulet omfatter tre aktiviteter, hvor alle elever deltager. I korte 
 samtaler træner eleverne både centralt ordforråd og deres sociale og interkulturelle kompetencer. Det 
 er desuden en indbygget del af CL-samarbejdsstrukturen, at eleverne viser høflighed, dvs. hilser på 
 hinanden, når de mødes, og ligeledes siger Tak! og Vi ses! når de afslutter en samtale.

 Teil 2: Den anden del af CL-aktiviteterne indeholder arbejdsark til to tekster. Den dansksprogede tekst 
 (tyske elever) handler om en dag uden mobiltelefon, mens den tyske tekst (danske elever) beskriver en 
 dag med mobiltelefon. Eleverne arbejder med teksterne i små grupper på tværs af sprogene. Her kan 
 man overveje, hvorvidt man giver eleverne frirum til selv at bestemme, hvor meget de vil bruge hvilket   
 sprog, når de taler med de andre elever for at løse opgaven. Udgangspunktet her bør være at eleverne i 
 fællesskab trækker på deres færdigheder fra både dansk og tysk for at udvikle deres sproglige kompetencer  
 sammen. Eleverne kan derfor med fordel opfordres til at agere som sprogeksperter på deres modersmål   
 mht. at forklare sproget til de andre elever. 

Materialerne til elevmødet, som omfatter de tre fælles kooperative aktiviteter og arbejdsarkene findes i afsnittet 
Materialer til undervisningen.

1
2

Mix og Match: 
”Generation selfie” ordforråd 3

4Svar-bazar: 
Arbejdsark: Hvordan bruger du 
smartphone, computer og sociale medier?

Speeddating: 
Find en chatpartner

Gruppearbejde
med arbejdsarket ”Generation selfie” til de 
danske og tyske elever som indeholder 
teksterne ”Ein Tag ohne Smartphone” og 
”En dag med smartphone” og øvelser.

Oversigt over cooperative learning-aktiviteter til selve elevmødet



10

Mix og Match: ”Generation Selfie” ordforråd 
 Formål: Eleverne udvider ordforråd og kommer i kontakt med de tyske elever. Øvelsen kan bruges som 
 introduktion til at reflektere og tale om gennemskuelige ord, engelske låneord, som begge sprog har tilfælles, 
 men også generelt om ligheder og forskelle mellem de to sprog. 

 Forberedelse: Print og klip ordforrådskortene.

 Sådan gør I: Hver elev får udleveret et kort. Når der bliver sagt MIX cirkulerer eleverne rundt om hinanden. 
 Når en elev møder en anden, læser de kortet op på skift og bytter kort. Når der bliver sagt MATCH, skal de finde 
 den elev, der har et kort, der matcher til deres kort. 

Mere informationer og ideer til opgaver omkring ord, som nemt kan genkendes på begge sprog findes i 
materialet ORDFORRÅD (https://ordforraad.kulturakademi.dk/).

Svar-bazar
 Formål: Opnå livlig udveksling mellem eleverne på tværs af sprogene. Eleverne arbejder med formuleringer, 
 som har fokus på ”Generation Selfie”. Underskrifterne bevirker, at eleverne lærer hinandens navne. 

 Forberedelse: Print arbejdsarkene Svar-bazar og Antwort-Bazar til de danske og tyske elever. Tag blyanter med. 

 Sådan gør I: De danske elever (A) får en kopi af arket Svar-bazar og de tyske elever (B) får en kopi af arket
  Antwort-Bazar. Eleverne cirkulerer i klassen og finder en partner på nabosproget.  

 Elev A stiller elev B et spørgsmål på tysk fra arket. Elev B svarer på tysk og elev A noterer svaret på sit ark. Elev B 
 skriver sit navn ud for svaret. Nu stiller elev B samme spørgsmål på dansk, som elev A besvarer på dansk. B 
 noterer svaret og A skriver sit navn. Eleverne takker hinanden og signalerer ved at række hånden i vejret, at de 
 er ledige. De finder en ny makker og stiller et nyt spørgsmål fra arket. 

Eleverne forsætter med at stille spørgsmål på samme måde indtil de har fået svar på alle deres spørgsmål af forskellige 
elever. Når en elev har alle svarene, sætter hun/han sig, men kan stadig spørges af de andre elever.

1

2
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Arbejdsark ”Generation Selfie”
Arbejdsarkene Generation selfie indeholder teksterne Ein Tag ohne Smartphone (danske elever) og 
En dag med smartphone (tyske elever) samt øvelserne:

1) Chatsprog på tysk og dansk
2) Hverdag med smartphone
3) Ligheder og forskelle

 Formål: Eleverne læser enkle tekster om et kendt emne. De kommunikerer med eleverne fra nabolandet for at 
 løse  opgaverne på arbejdsarket, hvorved de styrker deres interkulturelle forståelse og udvikler deres 
 kommunikationsstrategier på nabosproget.

 Forberedelse: Print arbejdsarkene Genereration Selfie til de tyske og danske elever.  
 Sådan gør I: Eleverne inddeles i blandede dansk-tyske grupper (f.eks. 2 danske og 2 tyske elever). I deres grupper 
 arbejder de med de to forskellige tekster. De tyske elever får en tekst, som er skrevet på dansk og handler om en dag 
 uden mobiltelefon. Teksten til de danske elever er skrevet på tysk og handler om en dag med mobiltelefon. Eleverne 
 arbejder med teksterne og tilhørende øvelser i fællesskab på tværs af sprogene.

Speeddating: Find en chatpartner   
 Formål: Eleverne anvender nabosproget for at komme i kontakt med de andre elever og lære partnerklassen 
 bedre at kende. 

 Forberedelse: Print og klip kortene med beskrivelserne af de danske og tyske chatpartnere ud. Bland kortene. 
 I alt er der 25 tyske og 25 danske chatpartnere, som matcher hinanden. Hvis det er muligt, find et stort lokale   
 eller udendørsareal, hvor eleverne kan stå overfor hinanden. 
 
 Sådan gør I: Alle danske elever får udleveret en beskrivelse af en tysk chatpartner. Alle tyske elever får udleveret 
 en beskrivelse af en dansk chatpartner. Eleverne placerer sig i to rækker, stående eller siddende, så eleverne står 
 overfor hinanden i par. En dansk elev står altid overfor en tysk elev. 

 Læreren sætter et stopur til 1-2 minutter. Eleverne læser deres beskrivelse for deres makker. De skal nu sammen 
 finde ud af, om de har nogle fælles interesser. Når tiden er gået, rykker alle eleverne i den ene række en plads til 
 højre. Den sidste elev stiller sig forrest i den ene række og speeddating-aktiviteten gentages. 

 Når eleverne har fundet deres match, kan de forlade spillet.

3

4
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I den sidste del af forløbet reflekterer eleverne over mødet med de tyske 
elever og står for aktiviteter for at bibeholde kontakten til partnerklassen.

Indhold: 

 Modul 3.1: Min selfie fra det dansk-tyske elevmøde

 Modul 3.2: Nyhedsbrev for at holde kontakt med partnerklassen

03 | Efter elevmødet: 
    opfølgning og forankring
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Modul 3.1: Min selfie fra det dansk-tyske elevmøde
Når eleverne er hjemme igen, er det en god ide at lade dem reflektere over deres oplevelser til elevmødet og 
evaluere på forløbet.

 Formål: Eleverne reflekterer over mødet med de tyske elever. Eleverne øver deres ordforråd til 
 beskrivelse af personer fra modul 1.1. Øvelsen går sprogligt ud på, at (a) eleverne beskriver et billede 
 og (b) beskriver deres erfaringer og oplevelser. 

 Forberedelse: Eleverne skal tage en selfie af sig selv på mødet med partnerklassen. Baggrunden må 
 gerne være et sted, de andre i klassen kan genkende fra elevmødet. Inden øvelsen laver eleverne en 
 individuel summeøvelse (brainstorming) om deres oplevelser på elevmødet og skriver stikord ned. 

 Sådan gør I: Klassen inddeles i grupper med 6 elever. Hver gruppe samler deres 6 selfies i et dokument 
 og deler det med hinanden. Alle eleverne skriver deres navn på små sedler og trækker lod for at finde ud 
 af, hvilket billede de skal beskrive. De må ikke fortælle hinanden, hvilket navn, de har trukket. 

 Eleverne arbejder først hver for sig og udarbejder en kort beskrivelse af selfien, der passer til det navn, 
 de har trukket. Når de er færdige, læser de på skift deres beskrivelse op og skal gætte, hvilken selfie der   
 bliver beskrevet. 

 Eleven på selfien supplerer beskrivelsen med et kort statement om, hvordan hun eller han har oplevet   
 elevmødet, f.eks. hvad var positivt, hvad var overraskende, hvad var negativt og hvad evt. kan gøres 
 anderledes næste gang. Opsamlingen af elevernes erfaringer fra elevmødet kan også foregå som 
 diskussion i plenum eller i grupper med en skriftlig eller mundtlig sammenfatning af diskussionen.

Modul 3.2: Nyhedsbrev for at holde kontakt med partnerklassen
Efter et møde med partnerklassen vil man gerne holde kontakt med de andre, men der kan gå længere tid indtil 
et nyt møde, online eller fysisk, passer ind i skemaet. Her er det oplagt at lade eleverne selv stå for aktiviteter 
mht. at holde kontakten. Aftal med eleverne og partnerklassen, at I hver måned på skift sender et nyhedsbrev til 
hinanden. Nyhedsbrevet skal skrives af eleverne, som selv må bestemme indholdet samt om det skal skrives på 
tysk eller dansk – eller begge sprog.

 Formål: At holde kontakten mellem de danske og de tyske elever.

 Forberedelse: Uddel kopier af arket Inspiration til et nyhedsbrev til eleverne (vælg selv, hvilken version). 

 Sådan gør I: Lav sammen med klassen en liste over, hvornår det er hvilke elevers tur til at skrive til
 partnerskolen. Nyhedsbrevet skal være en kort hilsen og lidt information f.eks. om klassen, elevernes 
 dagligdag, vejret, særlige oplevelser og emner, klassen arbejder med i undervisningen. Nyhedsbrevet 
 skal sendes hver anden måned. I den anden måned får klassen et brev fra partnerklassen, som læses 
 sammen i klassen.  
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Modul 1.1:
 Personlig profil (dansksproget arbejdsark)

 Persönliches Profil (tysksproget arbejdsark)

Modul 1.2:
 Inspiration til plakater (dansksproget)

 Inspiration für Plakate (tysksproget)

 Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat (dansk og tysk)

Modul 2.2:
   Mix og Match: “Generation Selfie“ ordforråd (kort på dansk og tysk)

   Svar-bazar (arbejdsark til danske elever)

   Antwort-Bazar (arbejdsark til tyske elever)

   Speeddating: Find en chatpartner (kort på dansk og tysk)

   Arbejdsark ”Generation Selfie” (med øvelser til de danske elever)

  1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch
  2) Alltag ohne Smartphone (tekst)
  3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

   Arbeitsblätter „Generation Selfie” (arbejdsark med øvelser til de tyske elever)

  1) Chatsprog på tysk og dansk
  2) Hverdag med smartphone (tekst)
  3) Ligheder og forskelle

Modul 3.2: 
  Inspiration für einen Infobrief (tysksproget)

  Inspiration til et nyhedsbrev (dansksproget)

  Inspiration til et nyhedsbrev | Inspiration für einen Infobrief (dansk og tysk)

Materialer til undervisningen
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| Modul 1.1

Personlig profil 
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| Modul 1.1

Persönliches Profil
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| Modul 1.2

Inspiration til plakater
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| Modul 1.2

Inspiration für Plakate
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| Modul 2.2

Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat

Forbered jeres præsentation: Hvad ser man på plakaten? Hvad vil du gerne sige om jeres emne? 
Find frem til stikord, som kan støtte jeres præsentation, når I møder partnerklassen. 

Bereitet eure Präsentation vor. Was sieht man auf eurem Plakat? Was möchtet ihr gerne über 
euer Thema sagen? Macht euch Stichwörter, die eure Präsentation unterstützen, wenn ihr die 
Partnerklasse trefft. 
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| Modul 2.2

Mix og Match: “Generation Selfie“ ordforråd
Ordforrådskort til at printe og klippe ud
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| Modul 2.2
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Svar-bazar

| Modul 2.2

Find en tysk elev. Sig på tysk, hvem du er: Hallo! Ich heiße… Wie heißt du?
Stil eleven et spørgsmål fra dit ark på tysk og skriv svaret på arket. Lad den tyske elev skrive sit navn ud for svaret. 
Bagefter får du samme spørgsmål på dansk af eleven. Svar og skriv dit navn på elevens ark. Sig Danke! og ræk 
hånden i vejret for at finde en ny makker. Dine svar skal besvares af forskellige tyske elever.
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| Modul 2.2

Antwort-Bazar
Geh auf einen Schüler oder eine Schülerin aus Dänemark zu. 
Stell dich kurz vor: Hej. Jeg hedder... Hvad hedder du? Der dänische Schüler oder die dänische Schülerin 
wird dir eine Frage stellen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst und die Antwort notieren. 
Schreibe danach deinen Namen hinter die Frage, die dir gestellt wurde. Stelle die gleiche 
Frage auf Dänisch. Notiere die Antwort, lass den Anderen unterschreiben und bedanke 
dich mit Tak! Hebe dann deine Hand, um zu signalisieren, dass du einen neuen Partner 
suchst. Jede Frage soll von einem anderen Schüler oder einer anderen Schülerin 
beantwortet werden. 
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Speeddating: Find en chatpartner 
(dansk og tysk)

| Modul 2.2

Kort med beskrivelser af danske og tyske chatpartnere til at printe og klippe ud
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| Modul 2.2

Speeddating
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| Modul 2.2

Speeddating
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| Modul 2.2

Speeddating



28

| Modul 2.2

Speeddating



29

Arbejdsark ”Generation Selfie”

| Modul 2.2

1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch

Hvad betyder forkortelserne? Skriv betydningen og din oversættelse af forkortelserne på 
tysk. Spørg en tysk elev, hvad han/hun synes om dit svar. 

Emner:   •  Chatsprog og forkortelser   |  • Hverdagsrutiner   |  • Smartphone og vaner   

 Arbejd sammen med de tyske elever:
• I er eksperter i dansk og de andre er eksperter i tysk.
• Sammen kan I løse opgaverne.
• Hjælp hinanden med betydningen af ukendte ord på dansk hhv. tysk og med at 
   forstå indholdet i teksterne.

Spørg en tysk elev, hvad forkortelserne betyder på tysk. Skriv din oversættelse på dansk.
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| Modul 2.2

2) Alltag ohne Smartphone

Læs teksten sammen med en tysk elev. Lad også den tyske elev læse teksten højt for dig. 
Hjælp hinanden med at forstå teksten. 

Ein Morgen ohne Smartphone

Mein Wecker klingelt um 6:00 Uhr. Ich schalte den Wecker aus und 

schlafe wieder ein.

Um 6:30 wache ich wieder auf. Mist, verschlafen! Ich springe aus dem 

Bett und renne ins Badezimmer. Ich möchte Musik hören und schalte 

das Radio ein. Es läuft ein Song von Harry Styles, dann kommt Werbung. 

Ich höre lieber Drake. Unter der Dusche nervt mich ein langes Gespräch 

zwischen den Radiomoderatoren. Ich ziehe mich schnell an. Hoffent-

lich gehen wir bald einkaufen, ich habe keine coolen Klamotten mehr 

im Schrank. Meine Mutter will, dass ich noch etwas esse. Ich frühstücke 

schnell eine Portion Cornflakes und verlasse das Haus um 7:10 Uhr. Ich 

gehe jeden Morgen mit Phillip zur Bushaltestelle. Wir treffen uns immer 

um 7:00 Uhr. Phillip ist sauer, weil er auf mich gewartet hat.

Zum Glück kommt der Bus 15 Minuten später und wir schaffen es noch 

mitzufahren. Im Bus treffe ich Markus. Ich habe Markus vor zwei Wo-

chen 20 Euro geliehen. Er hat das Geld schon wieder nicht dabei. Er sagt: 

„Nächste Woche habe ich das Geld.“ Ich ärgere mich darüber, dass ich 

ihm das Geld geliehen habe.

Dann reden wir über Fußball. Ich sehe alle Spiele der Bundesliga. Mar-

kus sagt, dass Bayern München 2:0 gegen RB Leipzig gewonnen hat. 

Das stimmt aber nicht. Wir streiten uns. Markus ist beleidigt und redet 

mit Phillip weiter über Fußball. Ich habe niemanden zum Reden. Das ist 

langweilig. Ich schaue aus dem Fenster.

In der ersten Stunde haben wir Mathematik mit Frau Schröder. Ich habe 

meinen Taschenrechner vergessen und bekomme deshalb Ärger mit 

Frau Schröder. 

ohne > uden 

wieder einschlafen > 
falde i søvn igen

aufwachen > vågne op
Mist (m) > møg / lort

Werbung (f) > reklame 
Unter der Dusche >
under bruseren

mich nervt >  irriterer mig 

sich anziehen > tage tøj på
Klamotten (f) > tøj

verlassen > forlade

jeden > hver

sauer > mopset, sur

warten > vente 

zum Glück > heldigvis

schaffen > nå

Geld leihen > låne penge

nicht dabeihaben > 
ikke have med 

reden > tale 
stimmen > passe
sich streiten > skændes
beleidigt > fornærmet 
langweilig > kedelig
Fenster (n) > vindue

Taschenrechner (m)  >
lommeregner 

Ärger mit … bekommen > 
få ballade med 
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| Modul 2.2

          Hvad er rigtig og hvad er forkert? 
Sæt kryds. Hvis informationen er forkert, skriv sætningen med den rigtige Information. 
Tjek sammen med en tysk elev om dine svar er rigtige.  

Sie frühstückt zu Hause.    Sie verlässt das Haus.  Ihr Wecker klingelt um 7:00 Uhr. 

Sie fährt mit dem Bus zur Schule. Sie singt unter der Dusche.  Sie schaltet den Wecker aus.

Sie zieht sich an.    Sie wartet an der Bushaltestelle.

Find den rigtige rækkefølge (1-8). Tjek sammen med en tysk elev om dine svar er rigtige.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

           Nogle ord i teksten er 
           løst sammensatte verber. 

Det betyder, at to orddele i visse tilfælde skilles, for 
eks. teil-nehmen 

> Ich nehme am Unterricht teil.   
> Jeg deltager i undervisningen. 

Forbind orddelene i kasse 1 med orddelene i kasse 
2. Alle ordene findes også i teksten. Flere kombina-
tioner er mulige. Tjek din opgave med en tysk elev. 
Snak om hvad ordene betyder på tysk og på dansk og 
sammenlign: Er det tilsvarende danske udsagnsord 
fast- eller løst – eller måske slet ikke sammensat? 

an 

mit 

auf

ein

auf 

an

stehen 

wachen

fahren

schalten

ziehen

kaufen
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| Modul 2.2

3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Arbejd sammen med en elev fra Tyskland. Snak sammen om, hvad teksterne på det danske og 
det tyske arbejdsark har tilfælles og hvad forskellene er på en dag med smartphone og uden.

Hvad har teksterne tilfælles: 

Skriv en sammenfatning af jeres samtale på tysk.

Hvad står i den danske tekst: Hvad står i den tyske tekst: 

Hvad har du og din makker fra Tyskland tilfælles? 
Sæt kryds, hvor I begge to kan svare Ja eller Nein.
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Arbeitsblätter „Generation Selfie“ 

Themen:   •  Chatsprache und Abkürzungen  |  • Alltagsroutinen  |  • Smartphone und Gewohnheiten

Arbeite mit den dänischen Schülerinnen und Schülern zusammen:
• Ihr kennt euch mit Deutsch aus und die anderen kennen sich mit Dänisch aus.
• Zusammen könnt ihr die Aufgaben lösen.
•  Helft euch dabei, die Bedeutung unbekannter Wörter herauszufinden und den 
Inhalt der Texte zu verstehen.

1) Chatsprog på tysk og dansk

Was bedeuten die folgenden Chat-Abkürzungen? Schreibe die Bedeutung auf Dänisch und 
das dänische Wort für die Abkürzung auf. Frage jemanden aus der Partnerklasse, was er 
oder sie von deiner Antwort hält. 

Frage Jemanden aus der Partnerklasse, was die Abkürzungen bedeuten, 
und übersetze sie ins Deutsche.

| Modul 2.2
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| Modul 2.2

2) Hverdag med smartphone

Lies den Text zusammen mit einer Schülerin oder einem Schüler aus Dänemark. 
Lest auch gemeinsam ihren bzw. seinen Text. Helft euch dabei den 
Text zu verstehen und die Aufgaben zu lösen.

En morgen med smartphone…

Min smartphone vækker mig kl. 6. Smartphonen spiller Star Wars-temaet. 

Jeg er lidt søvnig og trykker på slumrefunktionen. Funktionen slukker 

alarmen i nogle minutter og starter den igen. 6:10 ringer alarmen igen og

 jeg står op. På vejen til badeværelset finder jeg min yndlingsplayliste på 

Spotify. Under bruseren nynner jeg med på musikken. Mit humør er i top. 

Jeg glæder mig til at tage mit nye tøj på, som jeg har købt over en app 

på min telefon. Mens jeg spiser morgenmad, tjekker jeg beskederne på 

min telefon. 

Rejseplanen har lige sendt en sms. Min bus er 15 min. forsinket. Jeg 

skriver til Philip. Vi mødes hver morgen kl. 7:00 for at gå sammen til 

busstoppestedet. Jeg skriver til ham, at vi først mødes kl. 7:15, da bussen 

er forsinket. Han sender en emoji med tommelfinger op.

Kl. 7:15 møder jeg Philip. Vi går til busstoppestedet, hvor Markus allerede 

venter på bussen. Markus spørger, om han må låne 50 kr. i kontanter. 

Det er ikke noget problem, men han skal overføre pengene med det 

sammen via MobilePay. Han overfører pengene og jeg giver ham 50 kr.

Bussen kommer og vi stiger på. Vi snakker om fodbold. Jeg elsker 

Bundesliga. Markus siger, at Bayern München har vundet 2:0 mod RB 

Leipzig. Det passer ikke. Jeg googler det hurtig. RB Leipzig vandt 2:0 

mod Bayern München. Jeg gider ikke tale med de andre og sætter 

mine earpods i for at høre musik.

I første time har vi matematik med Astrid. Vi må bruge vores 

mobiltelefon som lommeregner. Jeg løser mange opgaver og 

får meget ros.

søvnig > schläfrig
slumrefunktionen >
Schlummerfunktion

slukker > ausschalten
igen > wieder

på vejen > auf dem Weg
badeværelse > Badezimmer

bruser > Dusche
nynne > leise singen, summen

humøret er i top >
 sehr gute Laune haben

Rejseplanen > App für die 
öffentlichen Verkehrsmittel

glæde sig- sich freuen

forsinket > verspätet
hver morgen > jeden Morgen

tommelfinger op > 
Daumen hoch

møde > treffen
må > dürfen
låne > leihen
kontanter > Bargeld 
overføre > überweisen

stige ind > einsteigen
passe > stimmen
gide ikke > keine Lust haben

første > erste
time > Stunde 
tale > reden

lommeregner > Taschenrechner

løse opgaver > Aufgaben lösen
ros > Lob
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| Modul 2.2

Welche Aussagen über den Text stimmen? 
Setze dementsprechend dein Kreuz. Falls eine Antwort falsch ist, schreibe die richtige Information 
auf Dänisch. Überprüfe deine Antworten zusammen mit jemanden aus der Partnerklasse. 
 

Hun tager tøj på.   Hun cykler til skolen.  Alarmen på telefonen ringer kl. 6:00.

Hun drikker kakao til morgenmad. Hun børster tænder.  Hun låser cyklen op. 

Hun tager brusebad.  Det er kvart over syv og hun forlader huset. 

Bringe die Sätze in eine logische Reihenfolge (1-8). Überprüfe danach deine Reihenfolge 
zusammen mit einem dänischen Schüler oder einer dänischen Schülerin. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

           Finde die passende Präposition für jeden Satz. Überprüfe deine Sätze mit jemanden 
          aus der Partnerklasse.

     for

på       med

til   over    

om      

ved

Mikkel trykker       knappen

Vi slukker lyset       en time. 

Lise nynner        en sang.

Han bruger en lommeregner     mobilen.

Isabella glæder sig       at tage det nye tøj på.
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| Modul 2.2

3) Ligheder og forskelle

Arbeite mit jemanden aus Dänemark zusammen. Redet darüber, was eure Texte gemeinsam 
haben und was die Unterschiede zwischen einem Tag mit und ohne Handy sind. Schreibe die 
Beobachtungen auf Dänisch auf.

Was haben die Texte gemeinsam?

Was steht im dänischen Text: Was steht im deutschen Text: 

Was haben du und dein Arbeitspartner oder deine Arbeitspartnerin aus Dänemark 
gemeinsam? Mache ein Kreuz, wenn ihr beide mit Ja oder Nein antworten könnt.
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| Modul 3.2

Inspiration für einen Infobrief 

Begrüßung

> Liebe Klasse 10 b 

> Hallo 

Die ersten Sätze 

> Wir hoffen, dass es euch gut geht.

> Danke für euren letzten Brief. 

Worüber könnt ihr schreiben?

> Wie ist das Wetter?

> Womit arbeitet ihr im Unterricht?

> Habt ihr einen neuen Schüler oder eine neue Schülerin in der Klasse bekommen?

> Habt ihr viele Hausaufgaben auf?

> Beginnen die Ferien bald?

 > Kann man Weihnachts- oder Ostergrüße schicken? 

> Habt ihr vor Kurzem Ferien oder Feiertage gehabt? 

> Gab es vor Kurzem einen Besuch einer bekannten Person aus Deutschland in Dänemark? 

> Gibt es einen neuen Song oder einen neuen Film aus Deutschland, den ihr empfehlen könnt? 

> Ist etwas Besonderes in Deutschland passiert? 

 > Man kann auch über Traditionen in Deutschland berichten 

 (z.B. Tag der deutschen Einheit, Martinstag). Was macht man normalerweise 

 und was haltet ihr davon? 

Abschluss des Briefs

> Viele Grüße 
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| Modul 3.2

Inspiration til et nyhedsbrev

Indledende hilsen

> Kære klasse 10 b

> Hej 

Indledende sætninger  

> Vi håber, at I har det godt. 

> Tak for jeres sidste brev.

Hvad kan I skrive om?

> Hvordan er vejret? 

> Hvad arbejder I med i undervisningen? 

> Har I fået en ny elev i klassen? 

> Har I mange lektier for? 

> Er der snart ferie? 

 > Kan man også sende nogle jule- eller påskehilsner? 

> Har der lige været ferie eller nogle dage fri? 

> Har en kendt person fra Danmark lige været eller skal på besøg i Tyskland? 

> Er der en ny sang eller film fra Danmark, som I kan anbefale? 

> Er der sket noget særligt i Danmark? 

 > Man kan også fortælle om traditioner i Danmark (for eks. Sankt Hans, Mortens aften).  

 Hvad plejer man at lave og hvad synes I om det? 

Afslutning af brevet

> Mange hilsner 



39

| Modul 3.2

Inspiration til et nyhedsbrev
Inspiration für einen Infobrief

Indledende hilsen / Begrüßung

> Liebe Klasse 10 b / Kære klasse 10 b

> Hallo / Hej

Indledende sætninger / Die ersten Sätze 

> Vi håber, at I har det godt. / Wir hoffen, dass es euch gut geht.

> Tak for jeres sidste brev. / Danke für euren letzten Brief. 

Hvad kan I skrive om? / Worüber könnt ihr schreiben?

> Hvordan er vejret? / Wie ist das Wetter?

> Hvad arbejder I med i undervisningen? / Womit arbeitet ihr im Unterricht?

> Har I fået en ny elev i klassen? / Habt ihr einen neuen Schüler oder eine neue 
   Schülerin in der Klasse bekommen?

> Har I mange lektier for? / Habt ihr viele Hausaufgaben auf?

> Er der snart ferie? Beginnen die Ferien bald?
 > Kan man også sende nogle jule- eller påskehilsner? 
 > Kann man Weihnachts- oder Ostergrüße schicken? 

> Har der lige været ferie eller nogle dage fri? / Habt ihr vor Kurzem, Ferien oder Feiertage gehabt? 

> Har en kendt person fra Danmark lige været eller skal på besøg i Tyskland? / Hat vor Kurzem eine 
bekannte Person aus Deutschland Dänemark besucht? 

> Er der en ny sang eller film fra Danmark, som I kan anbefale? / Gibt es einen neuen Song oder einen 
neuen Film aus Deutschland, den ihr empfehlen könnt? 

> Er der sket noget særligt i Danmark? / Ist etwas Besonderes in Deutschland passiert? 

 > Man kan også fortælle om traditioner i Danmark (for eks. Sankt Hans, Mortens aften). 
 Hvad plejer man at lave og hvad synes I om det?  
 > Man kann auch über Traditionen in Deutschland berichten (z.B. Tag der deutschen Einheit,   
 Martinstag). Was macht man normalerweise und was haltet ihr davon?

Afslutning af brevet / Abschluss des Briefs

> Mange hilsner / Viele Grüße


