TYSKPAKKEN
LÆR AT TALE OM FILM PÅ TYSK!
MELLEMTRIN, UDSKOLING

STØTTE AF:

LAVET I SAMARBEJDE MED:

Den tyske filmhistorie er spækket med ikoniske film, og Tysklands
biografkultur er en af de mest unikke. Det tyske publikum elsker at tage
ind og se ‘surprise-film’ til halv pris, hvor de ikke i forvejen ved hvilken
film, de skal se. Ikke mindst er det at kunne tale om film - både sin egen
filmsmag, film man har set og om filmgenre - en rigtig god ice breaker.
Og derfor er det oplagt at opbygge et lille vokabular
om film på tysk. I dette undervisningsmateriale
stiller vi skarpt på at lære at tale om film på tysk, og
vi håber, eleverne vil synes det er sjovt!

I dette materiale:
Lærervejledning: om BUSTER, Formål og kompetencemål, om
undervisningsforløbet, metode og indhold m. beskrivelser af hver øvelse.
Øvelsesark til eleverne : inddelt i FØR FILMEN, I BIOGRAFEN, EFTER FILMEN
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VEJLEDNING TIL LÆREREN
Buster filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers. I alt afholdes 300+
arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og rundt i hele landet.
På BUSTER arbejder vi med at ruste børn og unge til et liv på de digitale medier. Vi inspirerer dem til
at gå kreativt og reflekteret til filmmediet og kuraterer medieindhold, som algoritmerne ikke har
fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på youtube og som ikke altid følger tidens
smag for hurtige og letfordøjelige formater eller emner. Film som åbner døren til andre verdener,
virkeligheder og måder at leve på. På BUSTER engagerer vi det unge publikum som medskabere af
festivalen og inviterer influencere, gamere og skoleklasser med ind i vores program for at tage en
reflekteret snak om, hvad billedmediet kan og skal. At være på BUSTER er både at blive underholdt
og få fyldt øjnene med et væld af farver, ansigter og former, og at lære at forstå og afkode filmens
sprog og forholde sig til vigtige faglige emner gennem fiktion eller dokumentar. Derfor kombinerer
vi alle vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge filmen i et
længere forløb - både før, under og efter visningen.

Formål og undervisningsforløb
I arbejdet med materialet vil I berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles Mål
for faget tysk opstiller. I vil I forløbet både arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation. Med
udgangspunkt i Fælles Mål kan man pege på, at eleverne arbejder inden for følgende
kompetenceområder:
●

Kompetencemålet for mundtlig kommunikation på 5.- 9. klassetrin. Eleven kan

●

kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog /
Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
Kompetencemålet for skriftlig kommunikation på 5.- 9. klassetrin. Eleven kan
kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog /
Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
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Tæt på undervisningsforløbet
Materialet her består af video, tekst og øvelser, som skal forberede jer til at se film i vores
tyskpakke. Materialet ‘Lær at tale om film på tysk’ lægger op til at gøre lige præcis det - arbejde
med det tyske sprog med fokus på at kunne tale om sin egen filmoplevelse, filmsmag og filmgenre.
Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:

➔ FØR FILMEN (1 ark) eleverne får øvet sig i at tale om på film på tysk.
➔ I BIOGRAFEN (1 ark) som klæder eleverne på til filmvisningen.
➔ EFTER FILMEN (1 ark) til at samle op efter jeres biografbesøg.
Introvideoen instruerer jer til de forskellige øvelser og introducerer til emnet. Informationen fra
videoen er også inkorporeret som manus på arkene, så du på anden vis kan bruge den i din dialog
med eleverne. Du kan alt efter niveau og antal vurdere, om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller
i grupper, ligesom du selv kan vælge, hvilke øvelser du vil bruge.
Før forløbet skal du printe arkene til eleverne.

Metode
BUSTER filmfestival vil aktivere børns læring gennem stærke fortællinger og visuelle udtryk i
filmens verden. Til BUSTERs filmvisninger bliver eleverne præsenteret for den visuelle
fremstillingsform (‘andre æstetiske tekster’) og de mange muligheder for indlevelse og fortolkning,
som findes i levende billeder. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse, som kan danne grundlag
for vigtige kollektive samtaler i og uden for klassens rum. Dette er imidlertid kun den ene del af et
forløb på BUSTER. I vores materialer sørger vi for, at filmoplevelse og fortolkning altid følges med
elevernes egen fremstilling. I hjertet af BUSTERs læringsmaterialer er altså en induktiv metode eleverne skal med andre ord ‘lære gennem deres erfaringer med at lave’. Derfor veksler dette
materiale mellem oplevelse, fortolkning og fremstilling. Vi læner os her op ad forskningschef ved
University College Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i
forbindelse med det didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og
praksis). Mens oplevelsen af den sanselige repræsentationsform lagres ubemærket i hukommelsen
og udgør det, han kalder en ‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver
bearbejdet i genkendelige former og kategorier. Der skal med andre ord sættes sprog, billeder og
figurer på den umiddelbare oplevelse af filmen. Elevernes egen produktive fremstilling kan være
med til at danne bro mellem disse to. Her mener vi fremstilling i sin bredeste forstand - ikke kun
som film, men også tegning, fortælling, dramatisering m.m. På den måde er BUSTERs
læringsmaterialer mere procesorienterede end produktorienterede. Men fremstilling kommer ikke
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af sig selv. Derfor er elevernes fremstilling faciliteret af benspænd, skriveordrer, lege og andre
didaktiske greb, som sikrer en struktureret ramme til fri udfoldelse.

Forslag til videre forløb og eksamen
På hjemmesiden for Goethe-Institut Danmark kan I finde deres undervisningsmaterialer til andre
tyske film og vigtige emner, som kan bruges til tyskundervisningen:
https://www.goethe.de/ins/dk/da/spr/unt/kum/dfj/fil.html

Indhold
Da arbejdsspørgsmålene er formuleret på simpelt tysk, er det vigtigt, at man som lærer
understøtter eleverne så vidt muligt, så det er tydeligt, at de forstår, hvad opgaven går ud på.
Selvom en del af opgaven selvfølgelig er at læse og forstå på tysk, er det altså vigtigt, at man som
lærer forklarer opgaven meget udførligt.
Herunder gennemgår vi opgaverne på arkene FØR, UNDER og EFTER filmen:
ARK 1: FØR FILMEN (2x45)
Som forberedelse til filmen I skal ind og se, skal eleverne træne deres forståelsesevne og lære nye
tyske gloser. Det er vigtigt at sige, at opgaverne selvfølgelig er obligatoriske, men at
sværhedsniveauet også er forskelligt, så det står en frit for som lærer at vælge de opgaver ud, som
passer til klassens niveau. Det er også helt op til læreren, om eleverne skal bruge dansk eller tysk til
at besvare spørgsmålene.
➔ I den første øvelse skal eleverne læse et kort resume af en tysk børnefilm ved navn “Lauras

➔
➔
➔

➔

Stern” - de skal starte med at læse den for sig selv. Herefter skal de i grupper à 2 sammen
svare på forståelsesspørgsmålene.
I næste opgave skal de forbinde den korrekte filmgenre med den korrekte beskrivelse af
genren ved at tegne en streg imellem dem.
Derpå skal de sætte streg mellem tyske filmgloser og de ikoner der passer til. Efter 30 min.
kalder du eleverne tilbage til klassen, og I gennemgår sammen, hvad de rigtige svar var.
Sæt dem nu sammen med sidemakkeren for at de kan øve sig i at tale om deres egen
filmsmag på tysk. Opgaven har hjælpesætninger med sig, men kan eleverne udtrykke sig i
længere sætninger, så må de meget gerne prøve at tale lidt mere frit. Det vigtige er, at de
får en idé om, hvordan de nye tyske gloser, de har lært, kan sammensættes i sætninger.
Til sidst skal de stadig i grupper af to nu finde oplysninger om den film, de skal ind og se. Det
sidste spørgsmål går på, hvad de tror, filmen kommer til at handle om, og det anbefales, at

TYSKPAKKEN - Lær at tale om film på tysk

SIDE 5

der bliver fulgt op på dette på klassen, hvor eleverne kan forsøge at diskutere, hvilken genre
de tror filmen er, ud fra filmens trailer.
ARK 2: I BIOGRAFEN
I må meget gerne bruge de sidste 10 min af timen på at læse og gennemgå de spørgsmål til filmen,
som vi har udviklet. På den måde ved eleverne, hvad de i hvert fald skal lægge mærke til, når de
sidder i biografmørket.
Herudover er det en god idé at finde 10 minutter efter visningen, hvor eleverne lynhurtigt skal skrive
deres indtryk fra filmen ned, så de har dem friskt i erindringen til jeres efterfølgende arbejde med
filmen.
ARK 3: EFTER FILMEN (6x45, hvis du vælger at arbejde med alle arbejdsopgaver fra arket)
Efter filmen skal der faciliteres en opsamlende snak med eleverne ud fra de ting, de var blevet bedt
om at holde øje med. I bestemmer selv, om snakken skal foregå på dansk eller tysk.
Opgaverne er derudover opdelt i tre niveauer:
1)

Spørgsmålene til det lette niveau kræver, at eleverne bliver sat sammen to og to. Bed dem
om at tale tysk sammen om filmen, de så. Først om deres egen filmsmag, og hvorfor de
derfor godt kunne lide eller ikke kunne lide filmen, dernæst om der var noget, som
overraskede dem i filmen og til sidst, hvilke nye ord de er stødt på, og hvad ordene betyder.
Herefter samler I op på klassen, hvor du skriver nye ord op på tavlen og får hele klassen til at
tale om, hvad ordet betyder og i hvilken sammenhæng, de brugte det i filmen. Alt dette skal
tage omkring et modul (1x45).

2) På næste niveau går eleverne går lidt mere analytisk til værks, så de kan få en samtale i
gang om filmens tema, budskab og miljø- og personkarakteristikker. Sæt dem i
samtalegrupper af 2. De skal nu tale sammen om nogle af de ting, de bemærkede i filmen.
De skal sammenligne de temaer og budskaber, de hver især skrev ned og forklare deres
standpunkt. De skal også fortælle deres makker om den situation/person, de holdt øje med i
filmen, og hvordan de har valgt at beskrive dem/det. Vi har lavet nogle hjælpesætninger til
eleverne, som kan sætte samtalen i gang. Når de har siddet ude og talt i omkring 25 min.
skal de kaldes ind i klassen igen, hvor I samler op og skriver temaer og budskaber op på
tavlen. Til sidst kan I tage en runde, hvor eleverne skal fortælle om den person / den ting, de
lagde mærke til i filmen, og hvordan de vil beskrive den/det. Dette skal tage omkring 20 min.
3) Til sidst har vi to opgaver/øvelser, der skal træne eleverne i at anmelde film på tysk og
forvandle dem til skuespillere for en kort stund, når de skal gengive en af scenerne fra
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filmen. Når de skal lave filmanmeldelsen skal de først sidde selv og skrive deres sætninger
ned. De får 30 min. til at lave deres anmeldelse. Herefter skal de sammen med
sidemakkeren læse deres anmeldelse op. Det er oplagt at forklare eleverne, at det både er
en træning i at sætte ord på filmen, men også på deres egen filmsmag, som de øvede sig i
inden, de skulle ind og se filmen. Mind dem om at bruge ord og sætninger, som de allerede
er bekendt med. Til sidst kan I på klassen få et par stykker til at læse deres anmeldelse op.
Brug 30 min. på samtalen med sidemakkeren og opsamling på klassen.
For at give eleverne en sjov mulighed for at tale tysk og arbejde med forståelsen af filmen,
skal de nu i grupper på 3 gengive en scene fra filmen.
Det er vigtigt at forklare dem, at de bare ud fra hukommelsen skal finde frem til hvilken
scene fra filmen, der gjorde størst indtryk på dem. De bliver bedt om at lave replikker på
tysk - og det er igen bare løst baseret på hukommelsen. Det vigtige er, at de føler
replikkerne gengiver det centrale tema i scenen. De skal bruge omkring 15 min på at vælge
en scene og 30 min. på at lave nogle korte replikker og aftale, hvordan manuskriptet skal se
ud. Så skal de fordele roller, og én skal stå for at filme med sin telefon. De skal bruge
omkring 20 min. på at øve replikkerne og skuespillet igennem. De må gerne opfordres til at
leve sig ind i rollen, så de ikke kun siger ordene stift. På den måde viser de også, at de
forstår, hvad de siger på tysk, når indlevelsen stemmer overens med de ord der bliver sagt.
De må også gerne finde rekvisitter og udklædning som passer til. Efter de har øvet sig får de
25 min. til at filme scenen. Fordi det bare er én scene, skal eleverne ikke bruge tid på at
klippe i videoen, men filme den i ‘one take’ (én samlet optagelse). I næste modul skal filmene
vises, og eleverne kan evt. lave en kort introduktion af deres scene, og hvorfor de har valgt
den. På klassen taler I om, hvad I syntes om scenen og fik ud af at se den.

TYSKPAKKEN - Lær at tale om film på tysk

SIDE 7

ARBEJDSARK TIL ELEVEN

1

VOR DEM FILM
Als Vorbereitung für das BUSTER Film Festival, haben wir einige Aufgaben angefertigt, die euch
dabei helfen werden, euch näher mit den Filmen, die ihr im Rahmen des Filmfestivals sehen werdet
zu beschäftigen. Die Aufgaben wurden vom Goethe-Institut Dänemark übersetzt.
VERSTÄNDINGSÜBUNG:
Wenn man ausfinden möchte, ob man sich einen Film anschauen will, ist es immer gut, ein kurzes
Resümee vom Film zu lesen, ehe man ins Kino geht. Darum sollt Ihr euer Verständnis von einem
Filmtext durch diese Übung testen. Der Text ist vom preisgekrönten Animationsfilm "Lauras Stern"
aus dem Jahre 2002.
“Die siebenjährige Laura musste mit ihren Eltern in eine andere Stadt ziehen, weil die Mutter eine neue
Stelle gefunden hat - als Cellospielerin an der Oper. Leider ist der Ortswechsel für Laura höchst
unangenehm: »Mein Apfelbaum ist nicht da! Die Wiese fehlt auch! Und das Vogelhäuschen! Meine
Wippe! Meine Blumen…« Am liebsten würde Laura gleich morgen wieder zurück in ihr altes Zuhause
ziehen. In der Nacht entdeckt sie, wie ein kleiner Stern in den nahe gelegenen Park fällt. Sie verarztet
ihn liebevoll und versteckt ihn vor den Eltern. Es beginnt eine phantastische Freundschaft. Allerdings
ahnt Laura, dass der Stern Heimweh hat. Und tatsächlich: Er verliert seine Leuchtkraft, und Laura
muss lernen, ihn wieder loszulassen. Mit Hilfe des Nachbarjungen Max, der die beiden beobachtet hat,
gelingt Laura die Trennung - und sie gewinnt zugleich einen neuen Freund.”
Verständnisfragen:
Wie alt ist Laura?
Wo arbeitet Lauras Mutter?
Was entdeckt sie in einem Park?
Kann der Stern reden?
Wie heisst Lauras neuer Freund?
BESTIMMUNG DES FILMGENRES:
Es gibt viele verschiedene Filme, die in unterschiedliche Genres unterteilt werden. Denke an die
vielen Genres, die man z.B. bei Netflix auswählen kann. Versuche in der Klasse, die verschiedenen
Genres zu beschreiben.
Beispiel: “Ein romantischer Film handelt von Liebe”.
In Zweiergruppen wählt ihr zwei oder drei Genres, die ihr beschreibt: Action, Animation,
Dokumentar, Drama, Horror, Komödie, Krimi, Musical, Science-Fiction, Fantasy, Thriller
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Ergänze das passende Genre zu den folgenden Beschreibungen:
Ein Film über Liebe.
Ein Film mit Schlägereien und Explosionen.
Ein Film über polizeiliche Ermittlungen.
Ein gruseliger Film.
Ein Film, der in der Zukunft spielt und eine futuristische Landschaft zeigt.
Ein Film mit außerirdischen Wesen.
Ein Film mit animierten Figuren oder Tieren.
Ein Film mit Menschen, die singen.
Ein Film über die Wirklichkeit.
Ein Film voller Spannung.
Ein ernsthafter und rührender Film.
Ein Film, über den man viel lacht.
VERBINDE WORT MIT BILD:
In dieser Übung sollt Ihr einen Strich zum passenden Bild ziehen.
Worte:

Mikrophon (n)
Licht (n)
Schauspieler-in (m/f)
Kostüm (n)
Drehbuch (n)
Regisseur-in (m/f)
Make-up (n)
Kamera (f)
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DEIN FILMGESCHMACK:
In Zweiergruppen erzählt ihr einander von eurem Filmgeschmack:
Welche Art von Filmen magst du am liebsten?
“Ich mag lieber Filme, die… sind. “
Ergänze mit Adjektiven wie z.B.: romantisch, spannend, gruselig, lustig, rührend, ruhig, schön,
ernsthaft, wissenschaftlich, erfinderisch, realistisch, kreativ.
DER KINOBESUCH:
Suche Informationen über den Film, den ihr bei BUSTERS sehen werdet im Internet:
Welche*r Regisseur*in hat den Film gedreht?
Welche Filme hat die oder der Regisseur*in früher gedreht?
Welche Schauspieler*innen spielen im Film mit?
Schaut euch den Trailer des Films an.
Zu welchem Genre könnte der Film gehören?
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IM KINO
Achte, während du den Film siehst, auf verschiedene Schwerpunkte, damit du nach der Vorführung
mit den verschiedenen Aspekten des Films arbeiten kannst. Hier kommen einige Fragen, die du dir
stellen kannst, während du den Film siehst:
1) Suche dir einen Fokuspunkt aus: Die Hauptperson, eine Nebenrolle,
eine Sache, ein Ort oder eine Situation. Denke darüber nach, wie du
die Personen/die Situation/der Ort beschreiben kannst.
2) Welche der folgenden Adjektive passen zum Film?
romantisch, gruselig, liebenswert, lustig, traurig,
phantasievoll, spannend, langweilig, herausfordernd.
3) Magst du den Film? Warum oder warum nicht?
4) Höre gut zu, und notiere dir ein Wort, das du nicht kennst.
5) Welche Themen werden im Film behandelt?
Konflikte, Familie, Freundschaft, Kindheit, Jugend, Probleme, Krieg, sonstiges?
6) Hat dich im Film etwas überrascht?
7) Was hast du nicht verstanden?
8) Was ist die Botschaft des Films?
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A)
BEWERTUNG: SPRECHE ÜBER DEN FILM
Hoffentlich habt ihr ein schönes Kinoerlebnis gehabt. Jetzt arbeitet ihr weiter mit dem Film, den ihr
gesehen habt. Wir haben Aufgaben und Übungen für euch ausgearbeitet, in denen der Fokus auf
den Themen, Charakteren und Inhalten des Films liegt.
1) BESTIMMUNG DER GATTUNG
Jetzt hast du den Film gesehen und dir einige Notizen aufgeschrieben.
Überlegt gemeinsam in der Klasse zu welchem Genre der Film gehört. Könnte er zu mehreren
Genres gehören?
Wie hat dir der Film gefallen? Versuch einige Sätze zu bilden:
“Ich fand den Film gut, weil…”
“Ich fand den Film nicht gut, weil…”
2) WAS HAT DICH ÜBERRASCHT?
“Ich war überrascht, als…”
Redet zu zweit über die Stellen im Film, die euch überrascht haben.
3) NEUE WÖRTER
Welche neuen Wörter hast du im Film gehört? Schreibt in der Klasse alle neuen Wörter an die Tafel
und versucht zusammen zu beschreiben, was diese bedeuten.
B)
4) WELCHE THEMEN WERDEN IM FILM BEHANDELT?
Sieh dir deine Notizen an. Welche Themen hast du aufgeschrieben?
Macht zu zweit einen Vergleich zu den Themen, die ihr aufgeschrieben habt. Wenn du die Wörter
auf Dänisch geschrieben hast, dann übersetze sie bitte jetzt ins Deutsche.
5) CHARAKTERISTIK
Als du den Film gesehen hast, hast du den Fokus auf eine bestimmte Person, Sache oder Situation
gerichtet. Versuche zu beschreiben, was du beobachtet hast.
Benutze möglichst viele Adjektive wie zum Beispiel:
mutig, feige, ängstlich, süß, sauer, traurig, froh, klug, dumm, langweilig, verrückt, schön, jung, alt.
6) BOTSCHAFT
Zu zweit besprecht ihr, was die Botschaft des Films ist.
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Vergleicht eure Notizen, die ihr während des Films gemacht habt. Seid ihr gleicher Meinung? Gibt
es andere Botschaften? Besprecht eure Ergebnisse mit der Klasse.
C)
7) FILMREZENSION
Stell dir vor, du bist Filmkritiker*in und schreibst eine kurze Filmkritik über den Film mit acht
Sätzen auf Deutsch.
Schreibe…
- einen Satz über das Thema des Films,
- einen Satz über deine Meinung zu diesem Thema,
- einen Satz über deine Meinung zu den Hauptpersonen,
- einen Satz, wie du die Hauptpersonen erlebt hast,
- einen Satz über den Hauptkonflikt der Geschichte,
- einen Satz, wie du den Hauptkonflikt erlebt hast,
- einen Satz, wie der Film endet und
- einen Satz, wie dir das Ende des Films gefallen hat.
Lest eure Filmkritiken in der Klasse vor und vergleicht eure Kritiken.
8. EINE SZENE DARSTELLEN
Bildet eine Gruppe mit 3 Personen und macht einen Rückblick auf den Film. Sucht euch eine Szene
im Film aus, die einen grossen Eindruck auf euch gemacht hat.
●
●
●
●
●

Überleg euch gut, was während der Szene passiert ist.
Formuliere auf Deutsch eure eigene Repliken, die kurz erzählt, was im Film passiert ist.
Verteile die Rollen und Repliken unter euch, übe die Szenen, bis Ihr fühlt, das die Einfühlung
und die Aussprache einigermassen korrekt ist.
Filme danach die Szene mit euren Handys oder Ipads/Videorecorder der Schule.
Alle zeigen zuletzt einander die gefilmten Szenen in der Klasse und diskutieren, was euch
gefallen hat oder was einen grossen Eindruck auf euch gemacht hat.
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