
Kompetenceudvikling i tysk
Timernes opbygning - Refleksionsopgaven - emner i de 5 moduler



Willkommen!
Wer sind wir heute?



Timernes opbygning de næste 4 gange

- Reflektionsspørgsmål til dagens emne (individuelt og i grupper), 30 min

- Oplæg fra underviser med inddragelse af jer løbende, 90 min 

- Pause 15 min

- Opstart af refleksionsopgave (ndividuelt / gruppe), 30 min

- Fælles afslutning - opsamling  10 min  



Timernes indhold

1) Materialer - autentiske

2) Interkulturel kommunikation

3) Mundtlighed 

4) Skriftlighed

5) Undervisningsforløb 



 Hvad fortæller jeg om?

Introduktion til refleksionsopgaven

- Hvad?

- Hvorfor? 

- Hvordan?

- Skriv spørgsmål ned - vi tager dem til sidst :)



Refleksionsopgaven - mellem hver undervisningsgang

 - I bestemmer selv hvad I vil undersøge til næste gang 

     inspireret af indholdet i dagens time

- I får tid til at starte refleksionen sidst i timen (alene/ i grupper)

- I bestemmer selv længden

- Skrives i Book Creator 

- Feedback på opgaven får I … (skal vi aftale i fællesskab i dag) 



 Refleksionsopgaverne kan fx have fokus på et af disse 3 områder 

1. Observation af egen undervisning, egen elevgruppe. Gøre status:

  Her handler det om at observere egen undervisning og stille reflekterende 

spørgsmål hertil, fx. 

- Hvordan er min undervisning i forhold til X? 

- Hvad siger mine elever? 

- Hvilke rutiner bruger jeg i min undervisning og med hvilket formål? 

- Hvad mener mine elever om disse? I hvor stor udstrækning bruger jeg 

målsproget tysk i min undervisning – og med hvilket formål? 

- Hvordan får jeg eleverne til at deltage aktivt i undervisningen? 



 eller 2. Forandringsprocesser:

  
Her er fokus på forandringselementet, dvs. 

- Hvordan forandrer min undervisning sig, hvis jeg prøver X? 

 - Hvad sker der, hvis jeg i arbejdet med ordforråd og chunks? 

- Hvordan påvirker et øget fokus på flersprogethedsdimensionen 

    elevernes motivation for at tale i undervisningen? 



 eller 3. Anvendelse:

Det undersøges hvordan en ny undervisningsaktivitet eller 

       et nyt læremiddel fungerer i den daglige undervisning. Fx:

 - Hvordan ser det ud med den sproglige mangfoldighed i klassen?

 - Hvordan reagerer eleverne på læremidlet X?



Book Creator

- Hvor mange af jer kender og bruger Book Creator (til husbehov)?

- Hvor mange bruger det med eleverne?

- Ved I hvor I kan finde hjælp til brug?

https://skoletubeguide.dk/project/bookcreator/

- Husk at bruge det i Skoletube (lukket & sikker platform)

- Fælles bibliotek i BC - kode:  6N9PCKX

https://skoletubeguide.dk/project/bookcreator/


 Refleksionsopgaven i Book Creator

Vi har valgt at benytte os af at lægge opgaverne i Book Creator 
(Skoletube version) fordi:

- Alle har adgang til hinandens opgaver - kan inspireres og give feed 
back/forward

- Underviserne kan evt. give fb i selve opgaven - også til 
inspiration for alle

- Vi bruger en app der også kan bruges i den daglige undervisning 
af eleverne  



 Muligheder på feedback på refleksionsopgaven

- Individuel feedback fra Camilla - hver deltager har 5 timer (!)

til vejledning (Skype, personlig, observation, teammøder)

- Fælles snak i timen (som koster undervisningstid)

- Peer Feedback 

- at I giver hinanden Feedback enten skriftligt i Book Creator 

- eller i grupper i timen (kræver at alle har læst hinandens) 





Spørgsmål? Kommentarer?

- timernes opbygning

- de 5 emner i timerne

- refleksionsopgaven

- feedback/vejledning

- Book Creator



Join Library

- Login i Skoletube og åben Book Creator

- Se oppe t.v. for My Books  - tryk på streger (menu)

- Teacher Dashboard - scroll ned til ‘Join a Library’

- Enter koden 6N9PCKX

- Join library

Mission accomplished :) 

(find den igen: Mine biblioteker, delt med mig)



Eksempel på opgave fra sidst


