
 

Ich mache ein Erklärvideo  

Forløb af Mette Lehnert 

 
I denne uge skal I vælge en af de følgende 5 muligheder: 
 

1. "Das große Backen": Lave en tysk filmoptagelse, hvor du leger "Bagedysten" eller "TV-
Køkkenet". 
2. "Plauderstunde"(snakke sammen): Lave en tysk filmoptagelse, hvor du laver et interview 
mellem 2 "personer" (du må gerne selv være begge stemmer) 
3. "Hier wohne ich": Lave en tysk filmoptagelse, hvor du laver en "Haus Tour" i stil med "Hier 
wohne ich". 
4. "Gamer Deutsch": Lave en tysk instruktionsvideo, hvor du forklarer uvidende voksne (mig), 
hvordan man fx spiller dit ynglings Computerspil. 
5. Meine Beauty Welt: Lave en tysk instruktionsvideo, hvor du forklarer uvidende voksne (mig), 
hvordan man fx benytter dine ynglings Beauty produkter a la Dagii Bee. 
 

1. ”Das große Backen" 

A. Du starter med at se klippet fra Bagedysten (kortlink.dk/25vm6) (fra 21. minut til det 34. 
minut). 
B. Derefter skal du vælge, hvad du gerne vil lave, imens det bliver filmoptaget. Det kan være 
"Pfannkuchen" eller "Elsässer Flammkuchen" (en slags Pizza), som jeg vedhæfter opskrifterne på 
eller du finder selv en tysk opskrift og bruger den. 
C. Nu skal du lave et manuskript til din film, se i de nedenstående opskrifter. Her kan du vælge at 
lade dig inspirere af de tyske sætninger eller du kan vælge at bruge præcis disse formuleringer. 
Det bestemmer du. 
D. Find alle ting og ingredienserne frem, mål/ vej ingredienserne af og find en plads til din mobil, 
så den kan stå og optage dig, imens du laver maden. Eller få et familiemedlem til at optage dig. 
E. Sæt filmoptagelsen i gang, snak en masse tysk og lav noget lækkert mad. 
F. Når du er færdig med filmoptagelsen, skal du oploade den til fx Skoletube eller maile den til 
læreren. 
 

2. "Plauderstunde"(snakke sammen):  
A. Kig de 2 dokumenter "Plauderstunde zum Thema Freizeit" og "Plauderstunde zum Thema 
Essen" igennem og vælg, hvilket tema du vil fortælle om. 
B. Når du har valgt et tema, skal du begynde at skrive svarene på spørgsmålene ned (på tysk, 
selvfølgelig). 
C. Nu skal du finde et sted, hvor du kan stille din mobil, så den kan optage dig, imens du laver 
interviewet ud fra "Plauderstunde” dokumentet. Du kan også få et familiemedlem til at optage 
dig. 



D. Så er det tid til at lave selve filmoptagelsen. HUSK at tale tydeligt og kig op fra dokumentet, så 
du ikke kun sidder og læser op. 
E. Når du er færdig med filmoptagelsen, skal du oploade den til fx Skoletube eller maile den til 
læreren. 
 

 

 

3. ”Hier wohne ich” 
A. Du starter med at se klippet "Hier wohne ich" (kortlink.dk/25vm9) (7:48 min.) 
B. Derefter skal du til at planlægge din egen ”Haus Tour”. Du skal lave et manuskript til din film, 
se formuleringerne i dokumentet "Meine Haus Tour“. Her kan du vælge at lade dig inspirere af de 
tyske sætninger eller du kan vælge at bruge præcis disse formuleringer. Det bestemmer du. 
C. Skriv dit tyske manuskript (husk af se hjælpen i hjælpedokumentet). Øv al teksten rigtig godt og 
sørg for at du ikke læser op, men forklarer/ fremlægger, når du laver din "Haus Tour". Du må 
selvfølgelig gerne kigge på dit manuskript en gang imellem - stop evt. optagelsen efter hvert rum 
og øv på de sætninger, som skal bruges i det næste rum. 
D. Nu skal du i gang med filmoptagelsen - snak en masse tysk og ha´ det sjovt imens. 
F. Når du er færdig med filmoptagelsen, skal du oploade den til fx Skoletube eller maile den til 
læreren. 
 

4. ”Gamer Deutsch” 
A. Du starter med at se videoklippene "Ich bin Gamer" (kortlink.dk/25vma) (2:25 min.) og "Gamer 
Slang" (kortlink.dk/25vmb) (5:29 min). 
B. Derefter skal du vælge, hvilken type instruktionsvideo du vil lave. Det kan være, at du vil 
forklare, 1. hvordan en nybegynder kan starte op med at spille dit ynglings spil. 2. Eller måske vil 
du lave en instruktionsvideo, hvor du forklarer alle de ting, som en nybegynder har brug for, hvis 
han/ hun vil starte op med at game. 3. Du må selvfølgelig også gerne rappe om gaming i stil med 
"Ich bin Gamer" eller 4. noget helt fjerde. 
C. Nu skal du lave et manuskript til din film, se i dokumentet "Gamer Deutsch". Her kan du vælge 
at lade dig inspirere af de tyske sætninger eller du kan vælge at bruge præcis disse formuleringer. 
Det bestemmer du. 
D. Find ud af, hvilket optagelsesprogram du vil bruge. Du kan fx bruge Screencast på Skoletube til 
at optage din skærm og dig, imens du fortæller. Du kan også stille din mobil et sted, så den kan 
stå og optage dig, imens du fremlægger. Eller få et familiemedlem til at optage dig. 
E. Sæt filmoptagelsen i gang, snak en masse tysk og husk at have det sjovt. 
F. Når du er færdig med filmoptagelsen, skal du oploade den til fx Skoletube eller maile den til 
læreren. 
 

5. ”Meine Beauty Welt” 
A. Du starter med at se videoklippene "Mein Alltags Make-up“ (kortlink.dk/25vmc) (19:33) og 
"Make-up / Foundation richtig auftragen für Anfänger" (kortlink.dk/25vmd) (6:16) 
B. Derefter skal du vælge, hvilken type instruktionsvideo du vil lave. Det kan være, at du vil 
forklare, 1. hvordan en nybegynder kan starte op med at bruge Make-up. 2. eller måske vil du 



lave en instruktionsvideo, hvor du forklarer alle de teknikker, som en nybegynder skal lære, hvis 
han/ hun vil starte op med at bruge Make-up. 3. Du kan også fortælle om dine ynglings beauty 
produkter og hvad du bruger dem til eller 4. noget helt fjerde. 
C. Nu skal du lave et manuskript til din film, se i dokumentet " Meine Beauty Welt". Her kan du 
vælge at lade dig inspirere af de tyske sætninger eller du kan vælge at bruge præcis disse 
formuleringer. Det bestemmer du. 
D. Find ud af, hvilket optagelsesprogram du vil bruge. Du kan fx bruge Screencast på Skoletube til 
at optage din skærm og dig, imens du fortæller. Du kan også stille din mobil et sted, så den kan 
stå og optage dig, imens du fremlægger. Eller få et familiemedlem til at optage dig. 
E. Sæt filmoptagelsen i gang, snak en masse tysk og husk at have det sjovt. 
F. Når du er færdig med filmoptagelsen, skal du oploade den til fx Skoletube eller maile den til 
læreren. 
 
 

Info til lærer: 
Materialerne er inspireret af forskellige opslag i FB gruppen ” Faglig sparring for tysklærere og jeg 
lægger de forskellige hjælpeark op på i gruppen sammen med dette opslag. De forskellige 
videoklip er fra YouTube og jeg har skrevet kortlinket ved siden af filmtitlerne. Jeg har delt mit 
Meebook forløb ”Mundtlighed på 9 årgang” i ”Share it”, hvor dette forløb ligger i kapitel 4. 
Eleverne arbejder alene med en af de 5 opgaver. De får 4 – 6 timer til opgaven. 
 

Materialer til 1. "Das große Backen":  
Bage dysten videoklip (kortlink.dk/25vm6) (fra 21. minut til det 34. minut) 
"Pfannkuchen" opskrift (inspireret af Miriam Pahl Inäbnit) 
"Elsässer Flammkuchen" opskrift (inspireret af Hanne Schjødt-Pedersen) 
 

Materialer til 2. ”Plauderstunde"(snakke sammen):  

"Plauderstunde zum Thema Freizeit" PDF (kortlink.dk/25vmm) 
"Plauderstunde zum Thema Essen" PDF (kortlink.dk/25vmk) 
 

Materialer til 3. "Hier wohne ich": 
”Hier wohne ich” videoklip (kortlink.dk/25vm9) (7:48 min.) 
”Meine Haus Tour” hjælpeark (inspireret af Miriam Pahl Inäbnit) 

 

Materialer til 4. "Gamer Deutsch": 
"Ich bin Gamer" videoklip (kortlink.dk/25vma) (2:25 min.) 
"Gamer Slang" videoklip (kortlink.dk/25vmb) (5:29 min) 
”Gamer Deutsch” hjælpeark (Mette Lehnert) 
 

Materialer til 5."Meine Beauty Welt": 
”Mein Alltags Make-up” videoklip (kortlink.dk/25vmc) (19:33 min.) 

https://www.facebook.com/miriampi?ref=br_rs&eid=ARD12kEAm9LEAbYRlybuYECO3Um7mkKb-wXDZ1vm-tlYfEUKDXFuTaDvX1WEN75MdrY_4zwP34NqBEd1
https://www.facebook.com/profile.php?id=1179096512&fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAQddFReYOoDhZ9GiFIo30mFp-CVI2P7K8q1JaVKCnYR8E4QZDFhpFNtFTFLP8AoE9CWsewEOAwjZAd&hc_ref=ART9jdyIjbhl3-1atOghBBDmNHomGQWImXTZI-DdmXCf8A9P19YlzovTeryf8pvuFnU&ref=nf_target&dti=592618310771361&hc_location=group
https://www.facebook.com/miriampi?ref=br_rs&eid=ARD12kEAm9LEAbYRlybuYECO3Um7mkKb-wXDZ1vm-tlYfEUKDXFuTaDvX1WEN75MdrY_4zwP34NqBEd1


„Make-up Foundation richtig auftragen“ videoklip (kortlink.dk/25vmd) (6:16 min.) 
”Meine Beauty Welt” hjælpeark (Mette Lehnert + Sprakuko) 


