
Udarbejdet af pædagogisk konsulent Marianne Hubert 
Kontakt: mkh@ucsj.dk 

Wir gehen Einkaufen!  

6.-7.klasse tysk 

Præsentation af ramme for forløbet 

Klassen har indledningsvis arbejdet med at tilegne sig et grundlæggende ordforråd for madvarer og 

forskellige typer af forretninger i en by, ligesom de har læst, produceret og afprøvet enkle indkøbsdialoger. 

Find2learn kan indgå i forløbet som en form for evaluering af det erhvervede ordforråd. Gennem 

Find2learn kan eleverne sætte deres ordforråd i spil og anvende deres eget nærmiljø i en tyskfaglig 

sammenhæng. 

I forlængelse af Find2learn -løbet, kan klassen indrette deres eget indkøbscenter i klasselokalet med 

forskellige forretninger, hvor de kan gå på indkøb hos hinanden, og således konsolidere deres ordforråd i 

en mere autentisk kontekst. 

Læringsmål  

 Eleverne kan anvende et grundlæggende ordforråd inden for emnet ”Einkaufen” 

 Eleverne kan lave en dialog/ et rollespil omkring en indkøbssituation 

 Eleverne kan anvende høflighedsfraser i forbindelse med at hilse og sige farvel 

 Eleverne kan samarbejde i grupper 

 Eleverne kan opleve sammenhæng mellem deres nærmiljø og tyskfaget 

Forløb 

Klassen deles i mindre grupper og sendes ud på en Find2learn -rute i nærområdet, hvor det tillærte 

ordforråd anvendes og konsolideres. Posterne kan løses i tilfældig rækkefølge. 

Post 1 

Welche Geschäfte gibt es in eurer Stadt? Schreibt eine Liste!    

Fx: Der Bäcker, Die Post… 

Post 2 

Wählt euch ein Schaufenster (udstillingsvindue) aus und beschreibt die Waren im Fenster.  

Welche Waren seht ihr?  

Fotografiert das Schaufenster! 

Post 3 

 Ihr sollt für das Frühstück einkaufen für eine Familie von vier Personen (Vater, Mutter und zwei  Kinder)     

 Schreibt eine Einkaufsliste. Was braucht ihr und wieviel braucht ihr?   
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Fx: Wir brauchen: sechs Eier, eine Liter Milch… 

Post 4 

Welches Wort passt nicht? Schreibt das Wort! (brug evt. ordbog) 

Obst, Gemüse, Getränke, Fleisch, Blumen, Kuchen, Süßigkeiten 

Post 5 

Ihr kauft ein für das Frühstück. 

Schreibt einen Einkaufs-Dialog!  (Husk at hilse og sige farvel, når I går) 

Post 6 

Ihr habt 100 EURO (ca. 750 kr.). Was wollt ihr kaufen? 

Schreibt eine Liste! 

Post 7 

Stellt euch vor, Ihr öffnet ein neues Geschäft in eurer Stadt. Wie soll das Geschäft heißen und was kann 

man bei euch kaufen? 

Schreibt den Namen und die Waren! 

 

Lærernoter til posterne 

Løbet placeres i et nærområde med forretninger. 

Post 2: Grupperne kan efter løbet præsentere deres svar fra denne post og lade kammeraterne gætte, 

hvilken forretning der er tale om. Billedet vises efterfølgende. 

Post 3: Posten placeres foran en købmand/ et supermarked, så eleverne kan lade sig inspirere til deres 

indkøbsliste. 

Post 4: Eleverne kan efterfølgende lave nye ”Odd man out” opgaver til hinanden. 

Post 5: Posten placeres foran en bager el.lign., så eleverne kan lade sig inspirere af de udstillede varer. 

Dialogerne kan efter løbet fremføres som rollespil for kammeraterne. 

Post 7: Eleverne kan evt. på baggrund af deres svar indrette butikker i klassen med de valgte navne og de 

valgte varer. Elevere går efterfølgende på indkøb hos hinanden. 

 

Viel Spaß! 


