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Alle dem der underviser i 

- UCN´s område

 Underviser i tysk

Alle dem der godt kan 

lide “Fish´n chips”.

Alle dem der godt kan 

lide Currywurst.

- VIA´s område

- UCL´s område

- UC SYD´s område

- i indskolingen
- på mellemtrinnet

- i udskolingen

 Underviser i engelsk
- i indskolingen

- på mellemtrinnet
- i udskolingen

DEUTSCH!

ENGLISH!



FREMMEDSPROG
litteratur, sprog & 
kultur

Hvad kan litteratur i fremmedsprog?

                                  
                                      Claire Kramsch, 1993

Give eleven mulighed for

• at genopfinde sig selv igennem historier

• at opleve fremmed kultur, og ’leve i 
dens virkelighed. Se bag gardinet. 

      Kultur = dens litteratur!

• at deltage i ‘livsforandrende dialoger*, 
udveksle ideer og følelser

• at opleve forfatterens personlige 
stemme

Særligt for early learners: mulighed for at 
lege og manipulere med de nteraktionelle 
rammer, grammatisk former, lyde og ord, så 
de passer til deres behov. 
              



FREMMEDSPROG
litteratur, sprog & 
kultur

Udvalgskriterier: 

Hvad er den gode litterære tekst
i fremmedsprog?

● Lineært, forudsigeligt plot

● Familiært tema, som eleverne kan 

relatere til

● En æstetisk oplevelse og en personlig 

læsning/oplevelse 

● Klare kulturelle referencer

● Tydelige hentydninger til tema og 

budskab

                     Claire Kramsch, 1993



FREMMEDSPROG
Autentiske 
billedbøger & romaner

Hvorfor autentiske tekster? 

• Læsning for oplevelsens skyld, den gode 
historie - giver selvtillid

• Nyt & bedre ordforråd på lyd-, ord- og 
sætningsniveau. 

• Interkulturelt perspektiv integreret i den 
kommunikative kompetence

                        
(Daryan-Hansen, 2016)



x

Ekstra forberedelse?

● Gentagelser og lidt ad gangen

● Film/lyd og bog skiftevis

● Shared Reading i indskolingen, 

individuel læsning senere i forløbet

● Stilladsere tekstens sprog og 

indhold

● Arbejde og lege med ordforrådet: 

før, undervejs og undervejs

● Et afslappet forhold til 

        ord-for-ord-forståelse,



TYSK
Billedbøger

Bilderbuch-Kino (VIA)
Sterntaler, Verflixter Zu-spät Tag, Rotkäpchen

“Die große Wörterfabrik” (VIA)
Pædagogisk vejledning og Padlet

“Gerald und Schweinchen” (UC Syd)

“Helma legt los” (UC Syd)
Video på Youtube

http://via.mitcfu.dk/99872912
http://via.mitcfu.dk/99872954
http://via.mitcfu.dk/99872952
http://via.mitcfu.dk/45553426
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028455
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028461
https://youtu.be/7rraSBxm4PM


ENGELSK
Billedbøger

Giraffes Can’t Dance VIA UC SYD
Pædagogisk vejledning, flashcards

The Gruffalo VIA  UCN  UCL UC SYD 
 Detaljeret forløb, Tidligere Sprogstart

Eat your Peas VIA UCN 
Forløb, flashcards m.m. 

Groovy Joe. Ice Cream and Dinosaurs UC SYD
Pædagogisk vejledning, flashcards

Pete the Cat  VIA UCN UC SYD  UCL  

http://via.mitcfu.dk/99872886
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028298
http://via.mitcfu.dk/99872585
http://mitcfu.dk/lnky89s
http://ucl.mitcfu.dk/90028303
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028416
https://tidligeresprogstart.ku.dk/engelsk/forloeb-5/
http://via.mitcfu.dk/54127561
http://ucn.mitcfu.dk/54127561
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028308
http://via.mitcfu.dk/99873160
http://mitcfu.dk/lnky89b
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028369
http://mitcfu.dk/lnky89b


ENGELSK/TYSK
Læseforløb & ressourcer

Inspiration til, hvordan man kan stilladsere og 
organisere arbejdet med engelsk skønlitteratur

• Pædagogisk vejledning med forslag til generelle 

ideer og opgaver

• Forslag til forskellige konkrete mundtlige og 

skriftlige tasks, hvor it, bevægelse og kreativitet 
spiller en stor rolle

• Tilknyttet padlet med detaljerede forklaringer + 

opgaveark og links, der kan supplere forløb med 
fokus på tekstlæsning.

Se under vejledninger på posterne!

Engelsk Målgruppe: 4.- 6. kl.

Engelsk Målgruppe:  7.-10. kl.

Tysk 

Målgruppe: 

7.-10. kl.



TYSK 
          Roman 
Knallhart - G. Tessnow / Easy Readers

15-årige Michael bor alene med sin mor, og da de 
flytter til et socialt belastet kvarter i Berlin bliver han 
udsat for vold og trusler fra en bande 
indvandrerunge.
Historien udspilles i Neuköln, en forstad til Berlin og 
den pædagogiske vejledning har fokus på 
gruppepres, bandekriminalitet, dummebøder og 
stofmisbrug.

VIA, UC Syd, UCN

Filmen af samme navn kan streames af alle på 
mitCFU.dk og har valgfrit danske undertekster. 

Målgruppe: 8.-10.kl.

 DANSKEundertekster!

http://via.mitcfu.dk/27189954
http://ucsyd.mitcfu.dk/27189954
http://ucn.mitcfu.dk/27189954
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1075765


ENGELSK
Romaner & film
The Perks of Being a Wallflower 

Temaer:

• growing up

• carpe diem

• friendship

• bullying

• identity

• homosexuality

• drugs 

 

VIA  UCN  UC SYD
Filmen kan streames på mitCFU!

Målgruppe: 9.-10.kl.

http://via.mitcfu.dk/99872727
http://ucn.mitcfu.dk/45461637
http://ucsyd.mitcfu.dk/45461637
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1072796


Temaer:

• monsters in 
      books &  films

• grief 

• coming of age

Spændende idébank, opgaver og online ressourcer
UCN UC SYD og filmen kan streames på mitCFU

A Monster Calls
Læs den fantastiske roman af Patrick Ness  
og arbejd med film, booktrailere & 
storytelling 

Målgruppe: 

6. - 10. kl.

https://padlet.com/lfpo/amonstercalls
http://ucn.mitcfu.dk/90024294
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028344
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1076387


TYSK
Bøger med lyd

Læsekasser med QR-bøger
Bøger med tilhørende CD

● Fremmer den første læsning på målsproget

● Eleven kan lytte til bogens tekst og træne 
udtale

● Variation af titler, som rammer elevernes 
interesseområder bredt

● Elevdifferentiering gennem forskellige niveauer

VIA, UC Syd, 
UCL, UCN

UC Syd

Målgruppe: 

forskelligt 

Målgruppe: 6.-9.kl.

http://via.mitcfu.dk/99873014
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028452
http://ucl.mitcfu.dk/51580168
http://ucn.mitcfu.dk/51580133
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028193


ENGELSK
Bøger med lyd

QR-bøger VIA UCL UCN 

ELI Readers 
interaktive opgaver/ ebøger på MultiROM
VIA UCN UC SYD 

De små stribede fra Carlsen 
ebøger
VIA

Målgruppe:
 3.- 5.kl.

Målgruppe:
 1.-5.kl

Målgruppe:
 3.- 5.kl.

http://via.mitcfu.dk/99872893
http://ucl.mitcfu.dk/90028223
http://mitcfu.dk/lnky89l
http://via.mitcfu.dk/99872795
http://mitcfu.dk/lnky896
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028421
http://via.mitcfu.dk/99872739


ENGELSK
Graphic novels

Materialesæt:

• Illustrated Originals  UCSYD

• Classic Revolve VIA 

• Illustrated Classics UC SYD

Klassesæt: 

• A Midsummer Night’s Dream UCN

• Coraline VIA

• Diary of a Wimpy Kid  corali UCN UC SYD

• V for Vendetta UCN

Målgruppe:
 6.-10.kl.

Målgruppe:
 5.- 8.kl.

http://ucsyd.mitcfu.dk/90028457
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028047
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028047
http://ucn.mitcfu.dk/45307182
http://via.mitcfu.dk/99872890
http://ucn.mitcfu.dk/44609436
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028159
http://ucn.mitcfu.dk/900233


TYSK
Krimi

Vi er i Hamborg og følger 
en gruppe børn, der 

sammen opklarer mange 
forskellige sager. 

Derudover handler serien 
selvfølgeligt også om 

venskab, familie og 
sammenhold.

Stream afsnit fra serien 
“Die Pfefferkörner” på 

mitCFU.dk

 Letlæsningsbøger om 
Stephan og hans venner, 
der oplever mystiske 
hændelser og med hjælp 
fra en magisk terning 
løser farefulde mysterier. 
Gloser og opgaver i 
bogen.
UCL, UCN, UC Syd

Tysk krimiserie og absolut 
kult-klassiker, med skiftende 
efterforskere i forskellige 
tyske byer.
Flere afsnit på mitCFU.dk

 DANSKE
og TYSKEundertekster!

Målgruppe: 

7.-10.kl.

Målgruppe: 7.-10.kl.

 TYSKEundertekster!- 6.-8.kl.

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000114960
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000114960
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000114960
http://ucl.mitcfu.dk/90028095
http://ucn.mitcfu.dk/90023068
http://ucsyd.mitcfu.dk/95835749
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000113811


Story Cubes 
Geschichtenwürfel

Giv eleverne mulighed for at generere ideer til at 
skrive en fortælling med et særligt plot, når de i 

fællesskab legende arbejder sig frem til en skriftlig 
fremstilling, hvor de også gør brug af den mundtlig 

kommunikation, når de sammen finder de rette 
formuleringer.

Find materialet på www. mitcfu.dk

UC Syd - VIA

Understøttende undervisningsmateriale til brug i 
tyskundervisningen finder du eksempelvis på 

grenzgenial.dk:

“Kreativer Schreibprozess”

Korrekturhilfe für Schüler

http://ucsyd.mitcfu.dk/90027747
http://ucsyd.mitcfu.dk/90027747
http://via.mitcfu.dk/99873020
https://www.grenzgenial.dk/
https://www.grenzgenial.dk/de/themenverlauf/kreativer-schreibprozess
https://www.grenzgenial.dk/files/media/file/Schreibprozess.pdf


Sprach-Boxen

Materialesættet kan anven- 
des i sprogundervisningen 
fra 0.-6. kl. 
Der kan arbejdes med flere 
forskellige temaer, og 
materialet er et godt input 
til arbejdet med ordforråd, 
f.eks. via små rollespil, 
dialoger, mindre digitale 
produktioner mv.

UC Syd VIA  UCN 

Målgruppe: 
3.-6.kl.

http://ucsyd.mitcfu.dk/90028135
http://via.mitcfu.dk/99872851
http://ucn.mitcfu.dk/90024200


ENGELSK
Spil & andre 
dialogbaserede materialer

Materialesæt:

• Frogs Sit on Logs - rim & tidlig læsning UC SYD

• Ordforrådstræning til den første 
engelskundervisning VIA

• Alias Junior VIA – på vej

• Words ‘n Stories UC SYD

• Story Sparkers VIA

Målgruppe

5.- 8. kl.

Målgruppe:
2.- 4.kl.

http://ucsyd.mitcfu.dk/90028328
http://via.mitcfu.dk/99873146
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028409
http://via.mitcfu.dk/99873121


TV-udsendelser i 
tyskundervisningen 

Udsendelsen med musen og elefanten er en absolut børneklassiker i tysk fjernsyn. Hver udsendelse er en blandet buket af historier der er drevet af forundring over hvordan ting fungerer eller bliver til, men også små tegnefilm og historier med musen og elefanten.
www.mitcfu.dk

Sesamgade præsenterer: En gulerod for to

Mød vennerne Pferd, Wolle og Finchen, som bor i 

den kæmpestore gulerod. Sammen oplever de og 

forundres over verdenen og ting omkring dem. 

Wolle vil øve sig på sin banjo og Pferd vil danse til høj 

musik. Selvfølgeligt kommer de to op at skændes!

Men så får Wolle en genial ide! De har brug for hver 

deres værelse. Det løser alt - eller gør det?

Flere afsnit på vej på www.mitcfu.dk 

 

Målgruppe: 0.-4.kl.

OBS! 

Ingen undertekster

Brug udsendelserne som 

sprogbad og mulighed for 

“mødet med autentiske 

sprogbrugere”. 

Målgruppe: 

0.-5.kl.

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000114362
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000113198


TV-udsendelser i 
tyskundervisningen

OBS! 
Ingen undertekster

Brug udsendelserne som sprogbad og mulighed for “mødet med 
autentiske sprogbrugere”.    Löwenzahn - Løvetand

Denne tyske tv-klassiker har fået et ordentligt update i forhold til produktionen. Indholdet derimod er lige så relevant og målgruppe rammene, som det oprindelige format, da den undersøgende og nysgerrige Peter Lustig bød børnene velkommen til hvert afsnit.

Fritz og hans hund. Kiks, får pludselig familieforøgelse, da nogle ællinger har slët sig ned i Kiks´ drikkeskål. Deres mor kan de ikke få øje på nogen stedet. Hvad skal Fritz og Kiks gøre nu?

Find udsendelserne på www.mitcfu.dk

Vikingen Wickie og de stærke mænd

Wickie er en anderledes viking - hen er nemlig 

hverken stærk eller frygtløs, men lidt af en 

bangebuks. Til gengæld har han hovedet skruet 

helt rigtig på, og de andre vikinger må tit se sig 

slået af Wickies kreative indfald. 

Find udsendelsen på www.mitcfu.dk Målgruppe: 0.-4.kl.

Målgruppe: 3.-6.kl.

VALGFRITtyske og danske undertekster!

OBS! 
Ingen undertekster

Brug udsendelserne som 
sprogbad og mulighed for 

“mødet med autentiske 
sprogbrugere”. 

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000113312
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000112074


TV-udsendelser i  
udskolingen - SERIER OBS! 

Ingen undertekster
Brug udsendelserne som sprogbad og mulighed for “mødet med 

autentiske sprogbrugere”. 

Når datteren bliver pubertær, er det en undtagelsestilstand for forældrene. For Jan, som er far til Carla, starter mareridtet allerede da han skal vække Carla. 
Underholdende serie i 6 afsnit, som er såvel sjov og relevant for målgruppen. 
Efterfølger til spillefilmen af samme titel.
Find udsendelserne på www.mitcfu.dk

Første sæson fra 2015 af tysk drama-serie i 6 afsnit. I den 

tyske landsby Tannbach når en gruppe fanatiske nazister 

at gennemføre et sidste angreb mod deres medborgere, 

inden amerikanerne rykker ind. Med amerikanernes 

ankomst er krigen forbi, men efterkrigstiden bliver næsten 

lige så turbulent for byens beboere.

Find udsendelsen på www.mitcfu.dk
Målgruppe: 7.-9.kl.

DANSKEundertekster!

Målgruppe: 8.-10.kl.

DANSKE

undertekster!

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000108156
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000033984


ENGELSK
Temaer, film og tv

Roald Dahls forunderlige verden
Film:

• The BFG

• Fantastic Mr. Fox

• Matilda
Tv-udsendelse
Fantastiske Roald Dahl

+ diverse readers & bøger
UCL UCN UC SYD VIA

Nyt forløb med fokus på leg, 

storytelling og kommunikative strategier

Målgruppe:

4.- 6. klasse

http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1072341
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1075842
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1075903
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000010450
http://mitcfu.dk/lnky89r
http://mitcfu.dk/lnky89r
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028333
http://mitcfu.dk/lnky89r


 
The Hunger Games 
Film, tv og klassesæt

Arbejd med alle sider af den gode historie!

∙ velegnet til piger og drenge

∙ Detaljeret undervisningsforløb med masser 
af bevægelse, arbejdsark & ordliste – min. 4 
ugers planlægning

Tv-udsendelser til temaet, Reality TV

 

Materialesæt: Behind the Scenes in the Hunger Games

Målgruppe: 

8.-10. klasse

UCL UCN UC SYD VIA

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B0wWtWhbuAHecGxXSDY4bk5Ebmc
http://mitcfu.dk/lnkye5n
http://mitcfu.dk/44646218
http://mitcfu.dk/5097%20473
http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1071362
http://ucsyd.mitcfu.dk/90027544
http://mitcfu.dk/lnky73e
http://mitcfu.dk/lnky73e
http://mitcfu.dk/lnky73e
http://mitcfu.dk/lnky73e


god fornøjelse på 
Skolemessen

  Lise Fenger Poulsen

  Pædagogisk konsulent

  ENGELSK

 
  UC SYD

  Center for Undervisningsmidler

  7266 3325 | lfpo@ucsyd.dk

  ucsyd.dk

Adeline Raahauge MuntenjonPædagogisk konsulent TYSK 
 
UC SYD
Center for Undervisningsmidler7266 5937 | armu@ucsyd.dk

ucsyd.dk
 

FORTSAT

http://www.ucsyd.dk/
http://www.ucsyd.dk/

