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Tanker bag konceptet ”Grib grammatikken” 
Enhver tysklærer er uden tvivl optaget af spørgsmålet om, hvordan man får formidlet 
grammatikken på en letforståelig måde, og hvad man kan gøre for at fastholde elevernes 
opmærksomhed, så de ikke kører trætte eller afskriver tysk grammatik som svært. Den 
virkelighed, man møder i klasserne, er elever med meget forskellige faglige forudsætninger, 
indlæringspræferencer og sociale kompetencer. Virkeligheden for tysklæreren er også stadigt 
mindre forberedelsestid i kombination med øgede krav til variation, differentiering og inklusion.  

Med »Grib grammatikken« præsenterer vi et undervisningsmateriale, der imødekommer de 
udfordringer, man som tysklærer i grundskolen står med dagligt. Materialet består af en 
kortfattet og overskuelig grammatikbog samt 28 analoge spil. Konceptet udspringer af egne 
positive oplevelser af, at spil i grammatikundervisningen højner såvel motivation som indlæring, 
hvilket også understøttes af forskningen på området. Bogen er skrevet med henblik på at give 
eleverne den fornødne teoretiske viden. Den er kortfattet og lettilgængelig samtidig med, at 
den indeholder tilstrækkelig forklaring og hjælp til, at eleverne faktisk kan læse og forstå den – 
evt. med hjælp fra en lærer eller forælder. Gennemgangen af de grammatiske regler 
understøttes af mange eksempler, som forklares for at højne elevernes udbytte af læsningen. 
De tyske gloser, der bruges i eksempelsætningerne er nøje udvalgt efter princippet om 
transparens, og komplekse grammatiske detaljer og undtagelser er bevidst udeladt for at sikre 
en stærkere indlæring af overordnede hovedregler. Endelig er de centrale pointer fremhævet 
grafisk for at understøtte indlæringen. Det er vores oplevelse, at en kort og overskuelig 
fremstilling giver eleverne større lyst til bogstaveligt talt at få ›greb om grammatikken‹. 

I »Grib grammatikken« er traditionelle indsætningsøvelser og andre skriftlige øvelser erstattet af 
28 spil, der tilsammen dækker de grammatiske emner, der typisk gennemgås for eleverne i 
grundskolen. Emnerne kommer i en rækkefølge, som dels tager hensyn til den naturlige 
progression og dels til et behov for variation i de grammatiske emner, men man kan sagtens 
ændre på rækkefølgen og udelade enkelte emner alt efter elevernes eller klassens behov. 

Spillene er udviklet med det formål at lære eleverne de grammatiske strukturer på en levende 
og legende måde, hvor indlæringen og træningen af de enkelte regler foregår, mens der spilles. 
Den taktile kvalitet, der ligger i at spille, er en uvurderlig facet i læringsprocessen, da det at 
bruge hænderne og sanseapparatet øger fastholdelsen af det indlærte, samtidig med at det 
også i højere grad imødekommer andre læringstyper end de strengt boglige. Erfaringen med 
at arbejde på denne måde har fx vist os, at læse-udfordrede elever har langt lettere ved at 
forstå grammatikken, når de lægger brikker på en spilleplade og på denne måde helt konkret 
får visualiseret den grammatiske regel. Flere af spillene lægger op til bevægelse, og derved 
drages der fordel af, at læring også lejres i kroppen. Vi lærer og husker ikke udelukkende via 
kognitive processer i hjernen og derfor giver det en bedre og dybere indlæring, når vi inddrager 
kroppen og således imødekommer det hele menneske. Når man spiller sig til grammatisk 
forståelse sammen med sine klassekammerater, er det sociale element i højsædet. Man sidder 
sammen to og to eller i en gruppe på fire, man vender kort, slår med terninger, flytter brikker 
eller bevæger sig alt imens man samarbejder og hygger sig. På den måde svøbes den 
grammatiske læring i en tryg og rar stemning, som eleverne allerede på forhånd forbinder med 
det at spille. Det sociale element og den hyggelige stemning omkring spillene er i høj grad med 
til at skabe et læringsmiljø, der hjælper eleverne til at overvinde de blokeringer, som nogle 
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gange spærrer for læringsprocessen – fx en følelse af faglig usikkerhed eller modstand mod 
faget. 

Spillene er som nævnt analoge og udviklet til anvendelse i et computerfrit læringsrum. Det er et 
helt bevidst valg, fordi vi er af den overbevisning, at eleverne har brug for en pause fra 
skærmens mange fristelser. Når man på denne måde lukker ned for skærmen, giver man 
eleverne mulighed for at være helt til stede i spillet, i det sociale og ikke mindst i læringen, og 
det er vores erfaring, at eleverne faktisk synes, det er befriende at samle hele deres 
opmærksomhed om det at lære en grammatisk regel.  

»Grib grammatikken« giver læreren en enestående mulighed for at imødekomme behovet for 
at differentiere og variere undervisningen. Der er flere spil til de fleste grammatiske emner, og 
spillene har en stigende grad af kompleksitet, så der vil kunne arbejdes på flere forskellige 
niveauer i klassen på samme tid. Der er endvidere variationsmuligheder inden for de enkelte 
spil, så man kan gøre et spil mere udfordrende for dem, der har let ved eller er hurtigt færdige 
med et spil. Variationsmulighederne i de enkelte spil gør det også muligt at bruge dem flere 
gange fx til repetition af et område.  

Med spillene følger en fyldig lærervejledning samt rettenøgle, som begge er beregnet til at lette 
lærerens arbejde i en travl hverdag. Lærervejledningen giver helt konkrete anvisninger på, 
hvordan spillene bruges og spilles, og den indeholder også forslag til variations- og 
differentieringsmuligheder i de enkelte spil. Rettenøglen gør det let for læreren med et enkelt 
blik at se, om eleverne har løst spillene korrekt. Bogen og de 28 spil, der tilsammen udgør »Grib 
grammatikken«, er lavet som en helhed, hvor de enkelte dele konsekvent understøtter 
hinanden. Der er referencer til spillene i bogen, og formuleringer og gloser i spillene bygger 
direkte videre på bogens fremstilling, så eleverne hele tiden oplever en fornemmelse af 
sammenhæng. Denne sammenhæng understøttes visuelt af, at farver og grafik fra bogen går 
igen i spillene. Vi håber, at materialet vil bidrage til en legende kvalitet i undervisningen i tysk 
grammatik og til at gøre arbejdet lettere og sjovere for elever såvel som lærere.  

 

 

Vejle og Aarhus, april 2022 

Anne Nyeng Christensen, Anne Louise Ejerskov og Charlotte Skjærbæk Sønderby 
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Oversigt over alle 28 spil  
 

GRAMMATISK 
EMNE 

NR. TITEL PÅ SPILLET SPILTYPE VARIGHED ARBEJDSFORM 

 
Tilbehørskasse         Analysebrikker, terninger, spillebrikker, elastikker & poser samt ”Spilvejledning”.  
                                        Desuden ligger der også en rettenøgle til de spil, der ikke er selvrettende 
 
Sætnings-
analyse  

1 Analysetegn 
 
 

Vendekort  10-15 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

2 Analyse af danske 
sætninger  
 

Analysekort 15-30 min. pararbejde 
(rettenøgle) 

3 Spilleplader til 
analyse af danske 
sætninger 

Analyseplade 15-30 min. Gruppearbejde 
(rettenøgle) 

4 Analyse af tyske 
sætninger 
 

Analysekort 20-40 min. Pararbejde 
(rettenøgle) 

Navneord 5 Navneordenes køn 
og betydning  
 

Vendekort 15-20 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

6 Navneordenes køn 
 
 

Bevægelsesspil 20-30 min. Gruppearbejde 
(rettenøgle) 

Kendeord 7 Det bestemte 
kendeord 
 

Kasuskabale 10-20 min. Pararbejde 
 

8 Det ubestemte 
kendeord 
 

Kasuskabale 10-20 min. Pararbejde 
 

9 Bestemt og 
ubestemt kendeord i 
sætninger 

Indsætnings-
øvelse 

15-25 min. Pararbejde 
(rettenøgle) 

10 Bestemt og 
ubestemt kendeord 
- opsamling 

Brikspil 15-30 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

Regelmæssige 
udsagnsord 

11 6 centrale 
regelmæssige 
udsagnsords bøjning  

Brikspil 15-30 min. Pararbejde 
 

12 Regelmæssige 
udsagnsords bøjning 
i sætninger 

Vendekort 15-20 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

Sein, haben & 
werden 

13 ”sein, haben & 
werden”- betydning 
 

Vendekort 15-30 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

14 ”sein, haben & 
werden” – bøjning 
 

Brikspil 10-20 min. Pararbejde 
 

15 ”sein, haben & 
werden” - bøjning i 
sætninger 

Indsætnings-
øvelse 

15-30 min. Pararbejde 
(rettenøgle) 

16 Regelmæssige 
udsagnsord & sein, 
haben & werden - 
opsamling 

Ludo 30-45 min. Gruppearbejde 
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Ordstilling 17 Ordstilling i 
ledsætninger 
 

Vendekort 10-20 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

Forholdsord 18 Forholdsord med én 
kasus  

Vendekort 
 
 

15-25 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

19 Forholdsord med to 
kasus 

Vendekort 
 
 

15-25 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

20 Bevægelsesspil til 
forholdsord med to 
kasus 

Bevægelsesspil 20-40 min. Gruppearbejde 

21 Forholdsord – 
opsamling 
 

Vendekort & 
spilleplade 

30-45 min. Gruppearbejde 
(selvrettende) 

Uregelmæssige 
udsagnsord 

22 20 centrale 
uregelmæssige 
udsagnsord 

Vendekort 10-20 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

23 Uregelmæssige 
udsagnsords 
vokalskifte i datid 

Vendekort 15-20 min. Pararbejde / 
gruppearbejde 
(selvrettende) 

Personlige 
stedord 

24 Personlige stedord 
 
 

Kasuskabale 15-30 min. Pararbejde 
 

Mådes-
udsagnsord 

25 Mådesudsagnsord-
enes bøjning 
 

Kabale 20-30 min. Pararbejde 
 

26 Mådesudsagnsorde
nes bøjning og 
betydning 

Vendekort & 
spilleplade 

15-25 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

Ejefald 27 Ejefald – bøjning 
 
 

Vendekort 15-20 min. Pararbejde 
(selvrettende) 

28 Ejefald – ordenes 
rækkefølge 
 

Brikspil 15-20 min. Pararbejde 
(rettenøgle) 
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Vejledning til de enkelte spil 
 
Spil 1: Analysetegn (selvrettende) 
  
INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 10 -15 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Dette spil består af 6 kort svarende til de 6 led, som benyttes i analysen. På den ene side af 
kortene er de danske betegnelser for sætningsleddene (grundled, udsagnsled, genstandsled, 
omsagnsled til grundled, hensynsled og biled), og på den anden side er de tilsvarende 
analysetegn noteret. 

Formål: 

Formålet med spillet er at træne eleverne i sætningsanalysens danske terminologi samt at gøre 
dem fortrolige med de tilhørende analysetegn.  

 

Sådan spilles spillet: 

Spillet er tænkt som et pararbejde, hvor eleverne hører hinanden i terminologien. Læreren 
vælger, om eleverne skal træne fra sætningsanalysetegn til terminologi eller omvendt.  

Spillet foregår således: Den ene elev starter og viser den anden elev et kort med et analysetegn 
og spørger: ”Hvad hedder dette tegn?”, hvorefter den anden elev svarer. Når den ene elev har 
hørt den anden elev i alle tegn, bytter de roller. 

 

Variations- og differentieringsmuligheder: 

Når eleverne er fortrolige med sætningsleddene, kan læreren også bede eleverne om at 
lægge kortene i den rækkefølge, som analysefiguren viser (se side 10 i grammatikken). Her 
forudsættes det altså, at læreren har talt med eleverne om, i hvilken rækkefølge man bedst 
finder leddene.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 6-10 
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Spil 2: Analyse af danske sætninger (+ rettenøgle) 
 

INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Spillet består af 30 kort med danske sætninger, som skal analyseres.  

Formål:  
Formålet med spillet er at træne eleverne i sætningsanalysen.  

Sådan spilles spillet: 

Eleverne arbejder sammen parvist, hvor de på skift trækker et kort fra bunken og analyserer 
sætningen. Når eleverne analyserer sætningerne, skal de bruge analysepilene fra 
tilbehørskassen.  

Det er vigtigt at træne eleverne i, at analysen laves relativt langsomt, led for led, sådan som 
gennemgangen i grammatikken lægger op til (se side 10 i grammatikken).  

Spillekortene har forskellige sværhedsgrader:  

Trin 1: Sætninger med udsagnsled og grundled  
Trin 2: Sætninger med udsagnsled, grundled og genstandsled  
Trin 3: Sætninger med udsagnsled, grundled og omsagnsled til grundled 
Trin 4: Sætninger med udsagnsled, grundled, genstandsled og hensynsled  
Trin 5: Sætninger med fokus på biled  

Rettenøglen i kassen til spillet gør det let for læreren at tjekke, om eleverne har analyseret 
sætningerne korrekt. 

Variations- og differentieringsmuligheder: 

Det kan være hensigtsmæssigt, at læreren deler spillet op i flere trin og bruger spillet i flere 
omgange i løbet af undervisningen, efterhånden som teorien omkring sætningsanalysen 
gennemgås.  

Når eleverne har godt greb om hele sætningsanalysen, kan spillet også laves som en 
konkurrence i form af en stafet. Her er kortene i trin 3-5 mest velegnede. Inden spillet går i gang, 
inddeles klassen i grupper af 4 og tildeles et bord, hvor et sæt analysepile ligger. På lærerens 
bord lægges en bunke med kort til hver gruppe. Kortene lægges med bagsiden opad. Når 
læreren giver besked, henter én fra hver gruppe det første kort, som tages med ned til gruppen. 
I fællesskab analyserer de nu sætningen på kortet med analysepilene. Når læreren har 
godkendt analysen, må eleverne hente det næste kort. Den gruppe, der først bliver færdig med 
hele bunken af kort, har vundet. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 6-10 
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Spil 3: Spilleplader til analyse af danske sætninger  
(+ rettenøgle) 
 

INDHOLD: 7 SÆT  

VARIGHED: 15 – 30 minutter 

ARBEJDSFORM: Gruppearbejde 

Spillet består af 10 spilleplader med forskellige sætninger, der skal analyseres. Sætningerne 
vender forskelligt på pladen. 

Formål: 

Formålet med spillet er at træne eleverne i sætningsanalysen.  

Sådan spilles spillet: 

Eleverne sidder i grupper af 4 rundt om pladen – og ud for den sætning, som de skal analysere. Sætningen 
i midten af spillepladen kan eleverne hjælpe hinanden med at analysere på skift. Dette er altså et mere 
dynamisk spil end fx spil 2, idet det lægger op til mere samspil mellem eleverne.  

Når eleverne analyserer sætningerne, skal de bruge analysepilene fra tilbehørskassen. Det er 
også vigtigt at betone overfor eleverne, at de skal analysere sætningerne led for led – fx som 
det fremgår af analysefiguren på side 10 i grammatikbogen. Eleverne må gerne hjælpe 
hinanden i analysen, hvis der bliver behov for det.  

Rettenøglen i kassen til spillet gør det let for læreren at tjekke, om eleverne har analyseret 
sætningerne korrekt.  

Variations- og differentieringsmuligheder: 

Spillepladerne har forskellige sværhedsgrader, hvilket giver læreren mulighed for 
differentiering, ligesom i spil 2. 

Trin 1: Sætninger med udsagnsled og grundled  
Trin 2: Sætninger med udsagnsled, grundled og genstandsled  
Trin 3: Sætninger med udsagnsled, grundled og omsagnsled til grundled  
Trin 4: Sætninger med udsagnsled, grundled, genstandsled og hensynsled  
Trin 5: Sætninger med alle sætningsled 

Læreren kan således med fordel vælge, at eleverne ikke skal lave alle spilleplader på én gang, 
men derimod inddrage dem, efterhånden som teorien omkring sætningsanalysen bliver 
gennemgået. Det sidste trin 5 kan også bruges til repetition af hele sætningsanalysen.  

Læreren kan også vælge af kombinere spil 2 & 3, således at de først træner den indlærte 
sætningsanalyse parvist – og dernæst i grupper. 

Hvis man har en klasse med elever, som er meget glade for konkurrencemomentet, kan man 
lade eleverne få et point for hver sætning, de analyserer korrekt. Den elev, der til sidst har flest 
point, har vundet spillet.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 6-10 



9 
 

Spil 4: Analyse af tyske sætninger (+ rettenøgle) 
 

INDHOLD: 14 sæt analysekort 

VARIGHED: 20-40 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde  

 

Spillet består af 30 kort med tyske sætninger i 5 forskellige farver. 

Formål:  

Formålet med spillet er at træne sætningsanalysen i tyske sætninger. 

Sådan spilles spillet: 

Spillet er bygget op efter de samme principper som spil 2 og 3, blot er sætningerne i dette spil 
på tysk, hvilket gør spillet sværere til trods for, at der er mange transparente tyske gloser. Det er 
vigtigt, at eleverne benytter analysetegnene fra tilbehørskassen til deres analyse. Det kan måske 
også være en fordel, at eleverne må benytte analysefiguren på side 10 i grammatikken. 

Rettenøglen i tilbehørskassen gør det let for læreren at tjekke, om eleverne har analyseret 
sætningerne korrekt.  

 

Variations- og differentieringsmuligheder 

Der er forskellige sværhedsgrader i spillet:  

Trin 1: Sætninger med udsagnsled, grundled og genstandsled  
Trin 2: Sætninger med udsagnsled, grundled, genstandsled og hensynsled  
Trin 3: Sætninger med fokus på biled  

Læreren kan vælge, at eleverne laver sætningsanalysen trinvist, hvilket kan være hensigtsmæssigt 
for de elever, der finder sætningsanalysen svær, og som har brug for ét bestemt fokus.  

De elever, der har brug for yderligere udfordring, kan også blive bedt om at oversætte de tyske 
sætninger mundtligt eller skriftligt til dansk.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 6-10 
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Spil 5: Navneordenes køn og betydning (selvrettende)  
 

INDHOLD: 14 SÆT 

VARIGHED: 15-20 minutter 

ARBEJDSFORM:  Pararbejde 

 

Dette spil består af 60 kort med et tysk navneord på den ene side af kortet. På den anden side 
af kortet står det tyske navneord med angivelse af køn og den danske oversættelse. 

Formål:  

Formålet med spillet er at give eleverne et centralt ordforråd og at give dem en fornemmelse 
for navneordenes køn.  

 

Sådan spilles spillet:  

Spillet er et pararbejde, hvor eleverne skiftes til at trække et kort og til at være den, der skal 
oversætte navneordet til dansk og bestemme kønnet.  

Læreren kan også vælge, at eleverne skal tage udgangspunkt i ”bagsiden” af kortet og således 
træne tyske gloser fra dansk til tysk. 

 

Variations- og differentieringsmuligheder: 

Når eleverne har godt styr på alle gloserne, kan de også sortere spillene i tre bunker efter deres 
køn – hankøn, hunkøn & intetkøn. Efterfølgende kan de selv tjekke ud fra kortets bagside, om de 
har gjort det korrekt.  

Eleverne kan også dyste mod hinanden to og to og se, hvem der kan få flest rigtige kort i hver 
af de tre bunker. 

Endelig kan eleverne parvist øve sig i at stave de tyske gloser, således at den ene elev udtaler 
glosen – og den anden skriver den. Det giver til sammen en god træning både i udtale og 
stavning. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 11 
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Spil 6: Navneordenes køn (+ rettenøgle)  
 

INDHOLD: 7 SÆT  

VARIGHED: 20-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Gruppearbejde 

 

Spillet består af et udvalg af de navneord, som optræder i spil 5, i alt 36 navneord fordelt på de 
tre køn.  

 

Formål:  

Formålet med spillet er, at eleverne fastholder det ordforråd og den fornemmelse for 
navneordenes køn, som er trænet i spil 5. 

 

Sådan spilles spillet:  

Dette spil er et bevægelsesspil, en form for stafet, hvor eleverne skal fordele navneord i bunker.  

Før spillet starter, fordeles eleverne i grupper og tildeles et sted, hvor de skal lægge deres 
navneordskort i tre bunker svarende til de tre køn.  

Eleverne i den enkelte gruppe løber på skift hen og placerer ét navneord ad gangen. Læreren 
tjekker undervejs – evt. ved hjælp af rettenøglen - om navneordene er lagt korrekt. Hvis et 
navneord placeres i den forkerte bunke, skal eleverne løbe tilbage med navneordet og drøfte 
med sin gruppe, hvor det så skal være. Den gruppe, der først har fordelt alle navneordene 
korrekt, vinder.  

 

Variations- og differentieringsmuligheder: 

En anden måde at bruge spillet på, er ved at sætte en tidsramme, inden for hvilken eleverne 
skal have fordelt deres navneord. Når tiden er gået, har den gruppe vundet, som har flest korrekt 
placerede navneord. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 11 
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Spil 7: Det bestemte kendeord 
 

INDHOLD: 14 sæt 

VARIGHED: 10-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde  

 

Spillet består af én spilleplade med tilhørende brikker, som er kasusbøjninger af det bestemte 
kendeord. 

Formål: 

Formålet med spillet er at indøve bøjningen af det bestemte kendeord i de tre køn, tal og kasus. 

 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skal lægge kendeordsbrikkerne på den korrekte plads i skemaet på spillepladen. Når 
eleverne har lagt brikkerne, kan læreren tjekke bøjningen, eller eleverne kan tjekke sig selv ved 
at kigge på bøjningsskemaet til det bestemte kendeord i grammatikbogen, side 17.  

Det kan være en god ide at spille dette spil i flere på hinanden følgende timer, således at 
eleverne får rigtig godt greb om bøjningen. Tilsvarende kan det også være godt at gentage 
spillet nogle gange efter hinanden i samme time, så eleverne mærker, at de bliver bedre og 
bedre. 

Spillet forudsætter, at læreren forinden har gennemgået teorien omkring kendeordene, side 12-
17 i grammatikbogen. 

 

Variations- og differentieringsmuligheder 

Når eleverne har lært bøjningen af det bestemte kendeord, kan læreren bede eleverne om at 
lægge alle brikkerne på en spilleplade på tid. Kan eleverne lægge alle brikkerne korrekt på 30 
sekunder, har de godt styr på bøjningen.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 12-17 
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Spil 8: Det ubestemte kendeord  
 

INDHOLD: 14 sæt 

VARIGHED: 10-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde  

 

Spillet består af én spilleplade med tilhørende brikker, som er kasusbøjninger af det ubestemte 
kendeord. 

Formål: 

Formålet med spillet er at indøve bøjningen af det ubestemte kendeord i de tre køn, tal og 
kasus. 

 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skal ligesom i spil 7 lægge kendeordsbrikkerne på den korrekte plads i skemaet på 
spillepladen. Når eleverne har lagt brikkerne, kan læreren tjekke bøjningen, eller eleverne kan 
tjekke sig selv ved at kigge på bøjningsskemaet til det ubestemte kendeord i grammatikbogen, 
side 17.  

Det kan være en god ide at spille dette spil i flere på hinanden følgende timer, således at 
eleverne får rigtig godt greb om bøjningen. Tilsvarende kan det også være godt at gentage 
spillet nogle gange efter hinanden i samme time, så eleverne mærker, at de bliver bedre og 
bedre. 

Spillet forudsætter, at læreren forinden har gennemgået teorien omkring kendeordene, side 12-
16 i grammatikbogen. 

 

Variations- og differentieringsmuligheder 

Når eleverne har lært bøjningen af det ubestemte kendeord, kan læreren bede eleverne om 
at lægge alle brikkerne på en spilleplade på tid. Kan eleverne lægge alle brikkerne korrekt på 
30 sekunder, har de godt styr på bøjningen.  

Der er også mulighed for at spille spil 7 og 8 på samme tid, så eleverne lægger brikkerne til 
begge spilleplader på samme tid. Når eleverne har gjort dette, kan de mundtligt forklare 
hinanden, hvilke forskelle og ligheder der er mellem bøjningen af det bestemte og det 
ubestemte kendeord. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 12-17 
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Spil 9: Det bestemte kendeord i sætninger  
(+ rettenøgle) 
 
INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 11-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde  

 

I dette spil er der 3 spilleplader og til hver plade hører fire brikker. På hver brik er der en sætning, 
hvor der mangler et kendeord.   

Formål:  

Formålet med spillet er at træne brugen og bøjningen af det bestemte kendeord i en kontekst. 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skal parvist lægge deres brikker med sætninger uden kendeord, så det manglende 
kendeord på brikken passer til et kendeord på spillepladen. Hver spilleplade skal gå op, således 
at de fire kendeord og de fire sætninger passer sammen.  

Når spillepladen er udfyldt, tjekker læreren (evt. ved hjælp af rettenøglen), at brikkerne ligger 
korrekt. 

Spillet forudsætter, at eleverne har nogenlunde styr på sætningsanalysen og kender til 
bøjningen af kendeordene. Det kan derfor være en god ide – inden spillet starter – kort at 
repetere sætningsanalysen vha. analysefiguren på side 10 i grammatikbogen. 

 

Variations- og differentieringsmuligheder: 

Det er ikke vigtigt, at alle elever når gennem alle spilleplader i en given time. De dygtigste elever 
når måske alle, mens andre når færre. På den måde er der god mulighed for at give tid og 
plads til at eleverne kan arbejde i det tempo, der sikrer at læring finder sted.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 12-17 
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Spil 10: Bestemt og ubestemt kendeord - opsamling 
(selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 sæt 

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Spillet består af 24 kort, hvor der på forsiden er en tysk sætning med et fremhævet kendeord. 
På bagsiden af kortet findes de korrekte svar. Desuden er der et kort med titlen ”OPGAVER”, 
som viser, hvilke tre spørgsmål eleverne skal besvare til alle sætningerne.  

Formål:  

Spillet træner brugen af kendeordene i en sætning.  

 

Sådan spilles spillet:  

Spillet er tænkt som et pararbejde, hvor eleverne på skift trækker et kort og løser de tre opgaver.  

Opgaverne, som står på et separat opgavekort, lyder således: 

1) Hvilket køn har kendeordet? 2) I hvilken kasus står kendeordet? 3) Hvorfor står kendeordet i 
denne kasus. Det sidste spørgsmål lægger således op til, at eleverne skal lave en analyse af den 
tyske sætning.  

På bagsiden af hvert kort finder eleverne de korrekte svar, så de løbende selv kan tjekke, om de 
har løst opgaven korrekt.  

Spillet forudsætter, at eleverne har nogenlunde styr på sætningsanalysen og kender til 
bøjningen af den bestemte og/eller ubestemte artikel. Det kan derfor være en god ide – inden 
spillet starter – at repetere analysefiguren på side 10 i grammatikbogen og evt. også benytte 
spil 7 og 8 til repetition af kendeordenes bøjning.  

Variations- og differentieringsmuligheder 

Det er ikke et mål i sig selv, at eleverne besvarer alle tre spørgsmål. Både spørgsmål 2 og 3 kan 
være udforende for nogle elever. Derfor er det også vigtigt at italesætte overfor eleverne, at 
de besvarer så mange spørgsmål, som de kan selv. Herefter kan eleverne måske to og to hjælpe 
hinanden med at løse de resterende spørgsmål i fællesskab – måske også med hjælp fra 
løsningen på kortets bagside. 

Hvis eleverne fænges af konkurrence, kan de også få point for hvert rigtigt spørgsmål. Den elev, 
der til sidst har flest point, vinder spillet. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 12-17 
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Spil 11: 6 centrale, regelmæssige udsagnsords bøjning 
 

INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 15 -30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Spillet består af en spilleplade med tre kolonner og tre forskellige sæt af brikker: 

1) de personlige stedord: ich, du, osv. (første kolonne). 

2) 6 regelmæssige udsagnsord bøjet i nutid (anden kolonne). 

3) 6 regelmæssige udsagnsord bøjet i datid (tredje kolonne). 

Formål: 

Formålet med spillet er, at eleverne dels træner bøjningen af udsagnsordet i nutid og datid og 
dels træner sammenhængen mellem udsagnsordets endelser og de personlige stedord. 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skal lægge brikker på spillepladen. Brikkerne repræsenterer 6 centrale, regelmæssige 
udsagnsord, nemlig spielen, kaufen, machen, fragen, leben & lieben. 

Når brikkerne til ét udsagnsord er lagt, tjekker læreren spillepladen, eller beder eleverne 
sammenligne endelserne ved at slå op på side 18 i grammatikbogen. Herefter kan eleverne 
lægge brikkerne til det næste udsagnsord.  

Variations- eller differentieringsmuligheder 

Læreren kan vælge at træne nutid og datid hver for sig. 

De elever, der hurtigt er færdige med at lægge alle brikker, kan læreren bede om mundtlig at 
beskrive for hinanden, hvilke forskelle der er i endelserne i nutid og datid.  

Derudover kan de meget dygtige elever også blive bedt om mundtligt eller skriftligt at lave 
sætninger med de forskellige regelmæssige udsagnsord på spillepladen.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 18-19  
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Spil 12: Regelmæssige udsagnsords bøjning i sætninger 
(selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT 

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Par-arbejde 

Spillet består af 20 kort med tyske sætninger. På den ene side af kortet står en tysk sætning, hvor 
udsagnsordets endelse er udeladt. På den anden side af kortet står sætningen med korrekt 
endelse. 

Formål:  

Formålet med spillet er at træne nutidsendelserne på de regelmæssige verber i en hel sætning. 

 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skiftes til at trække et kort og sætte den rigtige endelse på udsagnsordet. Makkeren 
tjekker svaret på bagsiden af kortet.   

 

Variations- og differentieringsmuligheder:  

Læreren kan også bede eleverne om mundtligt at omsætte nutidssætningerne til datid.  
Det kan være en god ide at repetere reglerne om de regelmæssige udsagnsords bøjning – fx 
ved at spille spil 11 umiddelbart før dette spil 12.  

Spillet egner sig godt til at træne eleverne i at kunne forklare valget af endelse. Det kan gøres 
på følgende måde, hvor eleven:  

1. finder sætningens grundled og bestemmer person og tal for dette 
2. bestemmer hvilken endelse, der skal på det regelmæssige udsagnsord,  
3. læser hele sætningen op med løsningsforslag. Makkeren tjekker på bagsiden af kortet, 

at svaret er korrekt. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 18-19 
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Spil 13: „sein“, „haben” og ”werden” – betydning 
(selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: pararbejde 

Spillet består af 18 små kort. På den ene side af kortet står sein, haben eller werden bøjet i både 
nutid og datid i en bestemt person. På den anden side står den danske oversættelse. Alle tre 
udsagnsord forekommer i alle personer. 

Formål: 

Formålet med spillet er at træne betydning og bøjning af de tre udsagnsord, ”sein”, ”haben” 
og ”werden”, i nutid og datid. 

 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skiftes til at trække et kort og høre hinanden i den pågældende form på kortet. 
Makkeren kan tjekke, om svaret et korrekt på bagsiden af kortet.  

Læreren skal på forhånd beslutte, om eleverne skal øve betydningen fra dansk til tysk eller fra 
tysk til dansk. Vores erfaring er, at det er lettest at omsætte fra tysk til dansk. 

Det kan være en god ide at give eleverne som lektie, at de skal øve betydningen, altså siderne 
20-22 i grammatikken.  

 

Variations- og differentieringsmuligheder 

Læreren vælger, om eleverne skal øve alle tre udsagnsord på samme tid, eller om de skal øve 
dem i tre på hinanden følgende timer.  

Desuden kan læreren også bestemme at gøre spillet lidt lettere ved at bede eleverne om kun 
at fokusere på den ene af de grammatiske tider (nutid eller datid) – eller sværere ved også at 
øve betydningen fra dansk til tysk. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 20-22 
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Spil 14: „sein“, „haben” og ”werden” – bøjning 
(rettenøgle) 
 

INDHOLD: 14 sæt  

VARIGHED: 10-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Hvert spil består af én spilleplade og et sæt af 12 brikker til de tre udsagnsord. De tre udsagnsord 
sein, haben & werden har hver deres farve.  

Formål: 

Formålet med spillet er, at eleverne får styr på bøjningen af de tre udsagnsord i nutid og datid. 

Sådan spilles spillet:   

Eleverne skal træne bøjningen af de tre udsagnsord, idet de skal få dem til at passe til de tomme 
felter, der er på spillepladen.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Læreren vælger, om eleverne skal lægge bøjningen af alle tre udsagnsord i samme time, eller 
om de skal træne bøjningen i tre på hinanden følgende timer. Læreren kan også bestemme, at 
eleverne kun skal lægge brikkerne til én af de grammatiske tider (nutid eller datid), hvorved 
spillet gøres lidt lettere.  

Spillet kan også gøres til en konkurrence, hvor eleverne to og to kæmper mod hinanden og 
tager tid på, hvor hurtigt de kan lægge alle brikker korrekt. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 20-22. 
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Spil 15: ›sein‹, ›haben‹ og ›werden‹ – bøjning i sætninger 
(+ rettenøgle) 
 

INDHOLD: 14 SÆT  

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

Spillet består at 3 spilleplader – en til hvert udsagnsord – med hver 10 sætninger, hvor 
udsagnsordet mangler. Til hver spilleplade hører et sæt brikker med nutidsformer og 
datidsformer. 

Formål: 

Formålet med spillet er, at træne bøjningen af sein, haben & werden i en kontekst, så eleverne 
bliver skarpere på, at det er sætningens grundled, som bestemmer person og tal i 
udsagnsordenes bøjning.  

Sådan spilles spillet:   

Spillet er tænkt som et pararbejde, hvor eleverne på skift gør følgende: 

1. læser en sætning på spillepladen højt. 
2. finder sætningens grundled og siger, hvilken person og hvilket tal (ental eller flertal), 

det svarer til.  
3. finder den brik, der har den korrekte bøjning af udsagnsordet og lægger den på 

spillepladen ud for sætningen. 
4. læser den færdige sætning højt.  

Passer den sidste brik ikke til den sidste sætning, har eleverne lavet en fejl. Så må de tjekke alle 
deres sætninger igennem igen. Når alle brikkerne er lagt, tjekker læreren, at brikkerne ligger 
korrekt.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Der er flere variationsmuligheder i spillet. Først og fremmest vælger læreren, om eleverne skal 
arbejde med alle spillepladerne på samme tid, eller om eleverne skal tage ét udsagnsord i hver 
time.  

Derudover kan læreren også vælge, hvilken grammatisk tid, der skal være fokus på. Der er 
brikker i spillet til både nutid og datid.  

Ønsker man at gøre spillet sværere, kan læreren vælge, at eleverne skal lægge brikkerne i 
begge grammatiske tider på samme tid. Her kan læreren desuden bede de hurtige elever om, 
at de også mundtligt skal forklare forskellen på bøjningen i nutid og datid for hinanden.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 20-22. 

 

 



21 
 

Spil 16: Regelmæssige udsagnsord og ”sein, haben & 
werden” - opsamling 
 

INDHOLD: 7 SÆT – ÉT SÆT BESTÅR AF EN LUDO-PLADE 

VARIGHED: 30-45 MINUTTER  

ARBEJDSFORM: GRUPPEARBEJDE 

Spillet består af en ludoplade, som er transformeret til et spil med fokus på de regelmæssige 
udsagnsord og sein, haben & werden. Til spillet skal bruges terninger og brikker fra 
tilbehørskassen.  

Formål: 

Spillet har til formål at træne bøjningen af nogle af de mest centrale udsagnsord i det tyske 
sprog. Læreren kan inddrage spillet, når de to typer af udsagnsord er grundigt gennemgået, og 
fungerer således både som opsamling og/eller repetition.   

Sådan spilles spillet:   

Eleverne spiller dette spil sammen i grupper på 3-4 elever. Som i et almindeligt ludospil placerer 
eleverne deres brikker i hver deres hjørne med hver sin farve. Læreren vælger, om eleverne skal 
spille med 1, 2, 3 eller 4 brikker. Jo flere brikker, jo længere tager spillet.  

Man skal slå en 6´er for at komme i gang med spillet, og indtil man får en 6´er, må man slå tre 
gange.  

Herefter slår eleverne på skift og flytter deres brikker svarende til det antal øjne, der er på 
terningen. Er man heldig at slå en 6´er, må man slå igen.  

Når man lander på et felt, skal det udsagnsord, som står i feltet bøjes i person og tal, som anført 
på feltet. Eleverne kan efterfølgende selv tjekke, om bøjningen er korrekt, ved at tjekke på 
siderne 18 eller 20-22 i grammatikken.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Det er læreren, der afgør, om udsagnsordene skal bøjes i nutid eller i datid. Første gang kan det 
fx spilles med fokus på nutid, og anden gang med fokus på datid.  

Hvis spillet bruges til repetition af bøjningen af disse udsagnsord, kan læreren også undervejs i 
spillet ændre, hvilken tid udsagnsordene skal bøjes i.   

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 18-23. 
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Spil 17: Ordstilling i ledsætninger (selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 20 KORT  

VARIGHED: 10-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde (selvrettende) 

 

Dette spil indeholder 20 kort. På forsiden af kortet står en hovedsætning og en 
ledsætningsindleder. De resterende ord i ledsætningen står nederst på kortet i forkert 
rækkefølge. På bagsiden af kortet står løsningen på opgaven med den korrekte fuldendte 
ledsætning.  

Formål: 

Spillet går ud på, at træne eleverne i, at udsagnsordene altid står til sidst i ledsætninger & at der 
er bestemte ord (ledsætningsindlere), som altid udløser ledsætningsordstilling. 

 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne spiller parvist og trækker på skift et kort.  

Når eleverne har trukket et kort, skal de færdiggøre ledsætningen ved at sætte ordene nederst 
på kortet i rigtig rækkefølge – og frem for alt huske, at udsagnsordet skal stå sidst. 
Det er vigtigt, at eleverne læser deres løsningsforslag højt for deres makker – og makkeren tjekker 
på bagsiden af kortet, at svaret er korrekt.  

På kortene benyttes kun følgende ledsætningsindledere: dass, weil, als, wenn og obwohl (se 
også grammatikken, side 24) 

Variation og differentieringsmuligheder: 

Læreren kan vælge at træne ordstillingen over to gange og således tage 10 kort pr. time.  

Desuden kan det være en fordel ved timens start at repetere de fem centrale 
ledsætningsindledere og reglerne for ordstilling i ledsætninger. Her kan det fx være en ide at 
gennemgå de fem eksempler nederst på side 24 i grammatikken med klassen.  

De elever, der hurtigt kommer igennem kortene, kan læreren give en ekstra opgave, hvor de 
skal oversætte ledsætningsindlederen eller hele sætningen på kortene til dansk (mundtligt eller 
skriftligt). 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 24-25. 
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Spil 18: Forholdsord med én kasus (selvrettende)  
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 28 KORT  
 
VARIGHED: 15-25 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde (selvrettende) 

 

Spillet består af 28 kort med en tysk sætning med en forholdsordsforbindelse, hvor det bestemte 
kendeord mangler. På bagsiden af kortet står det rigtige svar med det korrekte kendeord. 

Formål:  
Formålet med spillet er, at træne brugen af forholdsordene, der kan styre én kasus, i en sætning.  

 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne spiller parvist og skiftes til at trække et kort fra bunken og indsætte det bestemte 
kendeord i den rigtige kasus.   

Når eleverne skal finde det korrekte kendeord, kan det være en fordel at henvise til skemaerne 
side 17 i grammatikken.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Der er mulighed for, at eleverne hjælper hinanden to og to med at spille, så de spiller i en 
firmandsgruppe mod hinanden. Det kan være en støtte for svagere elever. 

Spillet egner sig godt til at træne eleverne i at kunne forklare valget af endelse. Det kan gøres 
på følgende måde, hvor eleven forklarer:  

1) hvad betyder forholdsordet (se grammatikken side 27),  
2) hvilken kasus styrer forholdsordet altid - og  
3) hvilket kendeord, der skal sættes ind i sætningen. Herefter læses hele sætningen 

med det valgte kendeord højt. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 26-32.  
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Spil 19: Forholdsord med to kasus (selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 28 KORT  

VARIGHED: 15-25 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde (selvrettende) 

 

Spillet består af 28 kort med en tysk sætning med en forholdsordsforbindelse, hvor det bestemte 
kendeord mangler. På bagsiden af kortet står det rigtige svar med det korrekte kendeord. 

Formål:  
Formålet med spillet er, at træne brugen af forholdsordene, der kan styre to kasus, i en sætning.  

 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne spiller parvist og skiftes til at trække et kort fra bunken og indsætte det bestemte 
kendeord i den rigtige kasus.   

Når eleverne skal finde det korrekte kendeord, kan det være en fordel at henvise til skemaerne 
side 17 i grammatikken.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Der er mulighed for, at eleverne hjælper hinanden to og to med at spille, så de spiller i en 
firmandsgruppe mod hinanden. Det kan være en støtte for svagere elever. 

Spillet egner sig godt til at træne eleverne i at kunne forklare valget af endelse. Det kan gøres 
på følgende måde, hvor eleven forklarer:  

1) hvad betyder forholdsordet (se grammatikken side 29),  

2) hvilken kasus styrer forholdsordet altid - og  

3) hvilket kendeord, der skal sættes ind i sætningen. Herefter læses hele    sætningen med det 
valgte kendeord højt. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 26-32.  
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Spil 20: Bevægelsesspil til forholdsord med to kasus  
(selvrettende) 
  
INDHOLD: 7 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 18 kort  

VARIGHED: 20-45 minutter 

ARBEJDSFORM: Gruppearbejde (selvrettende) 

 

Dette spil indeholder 18 kort med forskellige opgaver til de forholdsord, der kan styre to kasus. 
Svaret på opgaverne står på bagsiden af kortet, så spillet er selvrettende.  

Formål:  

Formålet med dette spil er, at eleverne træner brugen af de forholdsord, der kan styre to kasus. 
Det er en central pointe i dette spil, at eleverne – i deres besvarelse af de forskellige opgaver – 
skal bruge deres krop og bevæge sig, således at de bliver bedre til at skelne mellem bevægelse 
(akkusativ) og stilstand (dativ) og dermed blive i stand til at vælge den korrekte kasus.  

 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne deles i grupper på fire, der spiller parvist mod hinanden. De skiftes til at trække et kort 
og løse en opgave. På forsiden af kortet står en instruks, som eleverne skal udføre, fx: ”Du går 
hen bag (hinter) din lærer.”  

Eleverne skal gøre følgende: Først konkret gøre det, der står på kortet (og i dette eksempel gå 
hen bag sin lærer) og derefter forklare makkeren, hvilken kasus forholdsordet styrer i denne 
sammenhæng og hvorfor. Det andet par i gruppen tjekker svaret på bagsiden af kortet. Herefter 
byttes der roller.  

Variation og differentieringsmuligheder: 

Læreren kan vælge, om eleverne må bruge forklaringen nederst side 30 i grammatikken som 
hjælp til at løse opgaverne korrekt.  

Læreren kan også vælge, at kortene skal tilbage i bunken af kort, når en opgave er løst, således 
at kortene kan gå igen flere gange. På den måde kan de elever, der måske ikke kunne løse 
opgaven korrekt første gang, få en succesoplevelse ved at svare rigtigt anden gang et kort 
trækkes.  

Hvis eleverne har godt greb om grammatikken, kan de også spille individuelt imod hinanden.   

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 26-32. 

  



26 
 

Spil 21: Forholdsord – opsamling (selvrettende) 
 

INDHOLD: 7 SÆT – 1 sæt består af 1 spilleplade og 28 kort  

VARIGHED: 20-45 minutter 

ARBEJDSFORM: Gruppearbejde (selvrettende) 

 

Spillet består af en spilleplade med 28 tilhørende kort med forskellige spørgsmål til 
forholdsordene og deres anvendelse.   

Formål: 

Spillet fungerer som opsamling på forholdsordene og forudsætter, at eleverne har arbejdet med 
både de enkeltstyrende og dobbeltstyrende forholdsord, som fx gennemgås i grammatikken 
side 26-32.  

 

Sådan spilles spillet:   

Eleverne spiller mod hinanden i en gruppe på op til 4 personer. Der skal bruges terninger og 
brikker fra tilbehørskassen til spillet.  

Spillerne skiftes til at slå med en terning og flyttes deres brik frem på feltet svarende til det antal 
øjne, terningen viser. Herefter trækkes et kort fra bunken af kort, som ligger ved siden af 
spillepladen. Kortet læses højt og eleven løser den opgave, som angives på kortet. Er opgaven 
løst korrekt (tjekkes på bagsiden af kortet), må eleven blive stående på feltet. Hvis ikke opgaven 
er korrekt, skal eleven rykke 1 felt tilbage på spillepladen. Kortet lægges herefter tilbage, nederst 
i bunken af kort med bagsiden nedad. Den elev, der først kommer i mål på spillepladen, har 
vundet.   

Spørgsmålene på kortene træner både de forskellige remser med forholdsord samt brugen af 
forholdsordene i en given kontekst. Fælles for flere af spørgsmålene er desuden, at eleverne skal 
bevæge sig for at besvare de forskellige spørgsmål, således at der også kan blive plads til et 
godt grin undervejs i spillet.   

 

Variation og differentieringsmuligheder: 

Hvis eleverne har behov for mere hjælp i spillet, kan de også spille to og to mod hinanden og 
således hjælpe hinanden med at løse opgaverne på kortene. Læreren kan også vælge, at 
eleverne må bruge oversigtsfiguren side 32 i grammatikken som hjælp i deres besvarelse.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 26-32. 
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Spil 22: 20 centrale uregelmæssige udsagnsords 
betydning (selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 20 KORT  

VARIGHED: 10-15 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde eller gruppearbejde (selvrettende) 

Spillet består af 20 centrale uregelmæssige udsagnsord i navneform med angivelse af deres 
danske betydning på bagsiden af kortet. 

 

Formål:  

Formålet med spillet er, at eleverne træner betydningen af nogle af de mest anvendte tyske 
uregelmæssige udsagnsord. Spillet er med andre ord en form for glosetræning.  

 

Sådan spilles spillet:  

Spillet er et pararbejde, hvor eleverne på skift trækker et kort og hører hinanden i betydningen. 
Læreren vælger, om eleverne skal træne betydningen fra dansk til tysk eller omvendt. Der er 
også den mulighed, at eleverne i den ene time træner betydningen fra dansk til tysk – og i den 
følgende time modsat.  

 

Variation og differentieringsmuligheder: 

Hvis eleverne er glade for konkurrencer, er det også muligt, at eleverne kæmper mod hinanden 
på tid. Den elev, der hurtigst har oversat alle 20 udsagnsord korrekt, har vundet. Den elev, der 
ikke skal oversætte, tager tid.  

Når eleverne har godt styr på betydningen, kan de også mundtlig eller skriftligt lave en sætning 
med det stærke udsagnsord i 1. eller 3. person flertal (for her ændrer udsagnsordet ikke vokal). 
Her kan det måske være en hjælp, at eleverne kigger på bøjningsskemaet side 34 øverst i 
grammatikken.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 33-34 
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Spil 23: Uregelmæssige udsagnsords vokalskifte 
(selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 20 KORT 

VARIGHED: 15-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Par – eller gruppearbejde  

 

Spillet består af 20 kort. På forsiden af hvert kort står øverst anført et uregelmæssigt udsagnsord 
på tysk i navneform og dets danske betydning. I midten af kortet står et spørgsmål, som skal 
besvares (Hvad hedder udsagnsordet i 3. person, ental?) og nederst angives tre forskellige 
muligheder, som eleverne skal vælge imellem. På bagsiden findes det rigtige svar. 

Spillet ligger i naturlig forlængelse af spil 20, idet det er de samme 20 uregelmæssige 
udsagnsord, der er i fokus. 

Formål:  

Formålet med dette spil er at give eleverne en fornemmelse for de uregelmæssige udsagnsords 
vokalskifte. Der her ikke fokus på selve bøjningen. 

 

Sådan spilles spillet:  

Spillet er tænkt som et gruppearbejde, hvor eleverne spiller mod hinanden to og to. Parrene 
trækker på skift et kort og læser spørgsmål – og til sidst svar - højt for modstanderne. Svarer 
modstanderne korrekt, får de et point, hvorefter det er det andet pars tur. Det par, der til sidst 
har fået flest point, vinder spillet. 

Det er vigtigt, at de tre mulige former af de uregelmæssige udsagnsord nederst på kortet læses 
højt. Dels fordi nogle af de forkerte former kan lyde ret tossede – og herved kan eleverne måske 
også lytte sig til, hvad der kunne være det korrekte form. Og dels er det også en del af spillets 
kerne, at eleverne gerne i fællesskabet må more sig over mærkelige lyde og former.  

 

Variation og differentieringsmuligheder: 

Spillet kan også spilles to og to, hvor eleverne spiller mod hinanden.  

De dygtigste elever kan også bedes om mundtligt eller skriftligt at lave en sætning i datid på 
tysk, hvori det korrekte uregelmæssige udsagnsord indgår.  

  

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 33-34  
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Spil 24: Personlige stedord  
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 1 SPILLEPLADE OG 24 TILHØRENDE BRIKKER 

VARIGHED: 15-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

 

Spillet består af en spilleplade med de personlige stedord på dansk. Brikkerne er de personlige 
stedord på tysk. 

Formål:  

Formålet med spillet er at træne eleverne i, hvad de personlige stedord hedder på tysk. 

Sådan spilles spillet:  

Brikkerne med de tyske stedord lægges på den danske spilleplade.  

Det er tanken, at eleverne først skal lægge brikkerne på entalsfeltet og siden på flertalsfeltet, 
ligesom stedordene i grammatikken først gennemgås i ental (side 36) og derefter i flertal (side 
37). Til sidst kan eleverne spille spillet med alle brikkerne i brug.  

Når alle brikkerne er lagt, tjekker læreren spillepladen. Alternativt kan eleverne selv tjekke i 
grammatikken, side 36 - 37. 

 

Variation og differentieringsmuligheder: 

Hvis eleverne finder det uoverskueligt med de mange forskellige brikker – eller har svært ved at 
huske, hvor de skal ligge - kan læreren hjælpe eleverne lidt på vej ved at bede dem om at gøre 
følgende:  

1. Start med at lægge de brikker, som I kender fra udsagnsordenes bøjning (ich, du, osv.), 
altså brikkerne i nominativ. 

2. Dernæst lægges de brikker, hvor I kan se en lighed mellem det tyske og det danske (dig 
– dich, mig – mich, osv.) 

3. De resterende brikker lægges 

Hvis eleverne er glade for konkurrencemomentet, kan man lade eleverne lægge brikkerne på 
tid. Kan eleverne fx lægge alle brikker under 1 minut, har de ret godt styr på bøjningen.  

De elever, der hurtigt løser opgaven, kan også prøve at besvare spørgsmålet i bogmærket på 
side 36 i grammatikken.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 35-37 
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Spil 25: Mådesudsagnsordenes bøjning 
 

INDHOLD: 14 SÆT– 1 SÆT BESTÅR AF 1 SPILLEPLADE OG 36 TILHØRENDE BRIKKER 

VARIGHED: 20-30 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

Spillet består af en spilleplade med de 6 mådesudsagnsord noteret i navneform. De tilhørende 
brikker er bøjninger af de 6 mådesudsagnsord i nutid. 

Formål:  

Formålet med spillet er, at træne mådesudsagnsordenes bøjning.  

 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne hjælpe hinanden to og to med at lægge brikkerne korrekt og dermed at bøje de 
enkelte mådesudsagnsord korrekt i person, tal og tid. Når alle brikkerne er lagt korrekt, læser 
eleverne på skift den samlede bøjning af et mådesudsagnsord op for hinanden. 

Læreren tjekker spillepladen, når alle brikkerne er lagt. Alternativt kan eleverne selv tjekke ved 
at sammenligne med skemaet, side 39 i grammatikken.  

Det er en god ide, at eleverne forud for spillet – enten som lektie eller to og to på klassen – øver 
bøjningen. Det vil give eleverne flere succesoplevelser. 

Variation og differentieringsmuligheder:  

Hvis eleverne synes, det er uoverskueligt at bøje alle 6 mådesudsagnsord på samme tid, kan 
eleverne nøjes med at lægge to udsagnsord ad gangen i tre på hinanden følgende timer – fx 
først sollen & wollen, dernæst können & mögen, og sluttelig dürfen & müssen. Dette hænger 
også fint med de tre mulige trin, som ligger i det næste spil til mådesudsagnsordene.   

Når eleverne har øvet alle tre trin, kan de til sidst lægge alle 6 mådesudsagnsord på samme tid. 

De dygtige eleverne kan – når alle brikker er lagt korrekt – også prøve at beskrive for hinanden 
to og to, om de kan se et mønster i bøjningen af mådesudsagnsordene.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 38-41 

 

 

  



31 
 

Spil 26: Mådesudsagnsordenes bøjning og betydning 
(selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 SÆT – 1 SÆT BESTÅR AF 30 KORT OG EN SPILLEPLADE 

VARIGHED: 15-25 minutter 

ARBEJDSFORM: Pararbejde 

Spillet består af nogle små kort, hvor der på forsiden er angivet to mådesudsagnsord og en 
dansk sætning. På bagsiden står svaret. Til spillet hører også en spilleplade. 

Formål:  

I dette spil er der fokus på at træne betydningen og bøjningen af mådesudsagnsordene i en 
given kontekst. 

Sådan spilles spillet:  

Eleverne skiftes til at trække et kort, læse teksten på kortet højt og løse to opgaver: 

OPGAVE 1) De skal vælge mellem de to mulige mådesudsagnsord på baggrund af 
betydningen i den danske sætning. Her kan det være en hjælp for eleverne at have skemaerne 
på side 38 i grammatikken foran sig. 

OPGAVE 2) De skal bøje det valgte mådesudsagnsord i den korrekte form. Her finder eleverne 
hjælp på side 39 i grammatikken. 

På bagsiden af kortene finder eleverne den korrekte løsning. Eleverne kan få point efter, hvor 
mange af opgaverne, de svarer rigtigt på. Ét korrekt svar = 1 point, to korrekte svar = 2 point. 
Den elev, der til sidst har flest point, har vundet spillet.   

Variation og differentieringsmuligheder: 

Spillekortene findes i tre farver svarende til tre forskellige sværhedsgrader og med 10 kort i hver gruppe:  

1. sollen / wollen = rød ramme 
2. können / mögen = grøn ramme 
3. dürfen / müssen = blå ramme 

Læreren kan derfor vælge at spille spillet i tre på hinanden følgende timer, hvor eleverne først 
bruger niveau 1, dernæst niveau 2 og til sidst niveau 3.  

Når eleverne har været alle tre sværhedsgrader igennem, kan de spille vha. spillepladen, hvor 
der også bruges terninger og brikker. Spillekortene ligger ved siden af spillepladen i tre bunker 
med hver sin farve. Lander en elev således på et grønt felt, skal eleven trække et kort fra den 
grønne bunke (=niveau 2) og løse opgaven. Når opgaven på kortet er løst, lægges den tilbage 
og nederst i bunken, hvor kortet kom fra. 

Svarer eleverne rigtigt på opgaven, må de blive stående på sit felt. Kan de ikke svare rigtigt, skal 
de rykke et felt tilbage. Den elev, der først kommer i mål, har vundet spillet.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 38-41 
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Spil 27: Ejefald – bøjning (selvrettende) 
 

INDHOLD: 14 sæt -1 sæt består af 10 spillekort  

VARIGHED: 15-20 minutter 

ARBEJDSFORM: pararbejde 

 

Spillet består af 10 spillekort. På forsiden af kortene ses en sætning med en ufuldstændig 
ejefaldskonstruktion og tre forskellige ejefaldsbøjninger, hvoraf kun én er den rigtige. På 
bagsiden af kortene findes det korrekte svar. 

Formål:  

Formålet med spillet er at træne, hvordan man danner ejefald på tysk. 

 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skiftes til at trække et kort og læse den ufuldstændige tyske sætning højt – fx ”Er kauft 
das Auto …”. Den elev, der har læst højt skal også forsøge at finde den ene korrekte 
ejefaldsbøjning blandt de tre muligheder – ”den Mann / der Mann / des Mannes”. Den anden 
elev fortæller herefter – ved at tjekke på kortets bagside – om svaret er korrekt. Til sidst læses 
hele sætningen med det korrekte svar op på tysk. 

Er svaret ikke korrekt, må eleverne i fællesskab forsøge at finde ud af, hvori fejlen ligger. Kan de 
ikke selv finde forklaringen, spørges læreren.  

Det er vigtigt, at eleverne træner sig i at bruge den forklaring og dermed den logik, som de 
finder på side 42 i grammatikken. I eksemplet ovenfor kunne en forklaring således lyde: 
”Navneordet Mann er hankøn (som det står også angivet på kortet), i genitiv hedder 
kendeordet derfor ”des”, og fordi navneordet er hankøn, sætter man også et -es på 
navneordet”. 

Variation og differentieringsmuligheder: 

De elever, der hurtigt løser opgaven kan også repetere reglerne for navneordenes køn, side 11 
i grammatikken og derefter prøve at argumentere for navneordenes køn, som er angivet på 
kortene.  

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 42-43 
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Spil 28: Ejefaldet – ordenes rækkefølge (rettenøgle) 
 

INDHOLD: 7 sæt -1 sæt består af 1 spilleplade og 2 x 10 brikker 

VARIGHED: 15-20 minutter 

ARBEJDSFORM: Gruppearbejde 

Spillet består af en spilleplade med 10 danske sætninger med en fremhævet ejefalds-
konstruktion. De tilhørende brikker består af de tyske navneord (hhv. genitiven og genitivens 
underled), som er den tyske oversættelse af ejefaldskonstruktionen.   

Formål:  

Formålet med spillet er at træne ordenes rækkefølge i ejefald på tysk, sådan som det fx forklares 
på side 42-43 i grammatikken ”Fass die Grammatik an”. Desuden skal eleverne igen øve, at der 
kommer ”es” på navneordene i hankøn og intetkøn, men ikke på hunkøn og flertal. 

Sådan spilles spillet: 

Eleverne skal lægge brikkerne med de tyske navneord ud for den danske sætning, som de hører 
til. I den første sætning ”Blomsternes farve er smuk” er det således brikkerne med navneordene 
”die Farbe” & ”der Blumen”, som skal lægges. 

Der er følgende tre trin i spillet:  

1. Eleverne skal først læse den danske sætning på spillepladen højt for hinanden to og to.  
2. Herefter skal de blandt brikkerne med tyske navneord finde de to tyske navneord, som 

svarer til de danske i ejefaldskonstruktionen og lægge dem i den korrekte rækkefølge 
på tysk på spillepladen. Alle navneordene er ret transparente, så eleverne kan sagtens 
gætte sig til, hvilke navneord der skal bruges til de forskellige sætninger.  

3. Sluttelig skal eleverne argumentere for, hvilke af navneordene (på tysk og på dansk), 
som står i genitiv.  

Det kan det være en hjælp, at eleverne har slået op på siderne 42-43 i grammatikken, hvor de 
kan finde hjælp til spillet. Her en bl.a. flere figurer, der illustrerer hvordan eleverne løse de 
delopgaver, der ligger i spillet.   

Læreren tjekker spillepladen, når alle brikker er lagt. Her kan den vedlagte rettenøgle i 
tilbehørskassen benyttes. 

Variation og differentieringsmuligheder: 

De elever, der har sværere ved opgaven kan nøjes med kun at lave opgave 1 og 2, da de 
hermed kun skal koncentrere sig om at bytte rundt på de tyske navneords rækkefølge i forhold 
til de danske.  

Den meget dygtige elev kan forsøge sig med at oversætte hele den danske sætning til tysk. 

 

Emnet gennemgås i grammatikbogen ”Grib grammatikken”, side 42-43 
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