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Tysk Udskoling. Idé til forløb med Kompasset. 

Klassetrin Fag Kompetencemål jf FFM Beskrivelse af aktiviteter i de fire faser.  

9. klasse Tysk Skriftlig kommunikation 
 
”Eleven kan 
kommunikere på tysk 
skriftligt i et forståeligt 
og sammenhængende 
sprog” 

Følgende er et eksempel på et kortere 
undervisningsforløb i sprogfaget tysk i en 9. klasse i 
udskolingen. Underviseren har i sin årsplanlægning 
besluttet, at eleverne skal arbejde med 
kompetenceområdet Skriftlig Kommunikation 
gennem delområdet Tekster og Medier. 
Underviseren har ligeledes vurderet, at det valgte 
færdigheds- og vidensmål, eleven har viden om 
sproglige udtryksformer i digitale medier, og eleven 
kan anvende digitale medier til enkel 
sprogproduktion på tysk, passer fint til Formgiv- 
fasens idegenerende og visuelle handlinger. Klassen 
skal desuden have besøg af en venskabsklasse fra 
Tyskland og skal udarbejde en miniguide på tysk, 
der fortæller om danske forhold. For at engagere 
eleverne i undervisningsforløbet, tager forløbet 
afsæt i det overordnet tema Ungdomsarbejdsløshed, 
som eleverne kan relatere til og finder relevant. 
 
I den første undervisningsaktivitet udvikler eleverne 
ideer til, hvad og hvordan, der skal informeres om 
Ungdomsarbejdsløshed i Danmark. En enkelt gruppe 
kan evt. spille idepoker og tale tysk undervejs ellers 
har eleverne afslutningsvis en dialog om ideerne og 
beskriver deres endelige valg i en kort tekst på tysk.  
 
Når eleverne har valgt informationer, og hvordan 
disse skal præsenteres bedst mulig former 
(visualiserer) de drejebøger med illustrationer og 
korte tekststykker, der er af informativ karakter på 
tysk. Måske har en gruppeelever valgt 
tegneserieformatet og en anden har valgt at 
udarbejde et website. Underviseren har som optakt 
til forløbet evt. vist eksempler på, hvordan forskellige 
digitale medier kan anvendes til at informere 

 
I Sum Up Handlingen præsenterer eleverne deres 
drejebøger og modtager feedback. Seancen kan evt. 
foregå via Skype med målgruppen (venskabsklassen), 
som feedback team på elevernes 
informationsmateriale. 

 


