
                                                               
 
 

Arbeitswelt – 
Sammensatte substantiver med Bluebot 

Fællesmål 
tysk i 
 

Mundtlig kompetence: 
- Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige sætninger 
- Eleven anvender lærte ord i korte og forståelige sætninger 

Skriftlig kompetence: 
- Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler 
- Eleven kan anvende tyske ord i given og ny kontekst 

Kompetence-
ramme I&E ii 

Kreativitet: 
- Eleven føler glæde ved at udfolde fantasi og ideer igennem leg og skabende 

aktiviteter. 

Klassetrin 
 

7.- 9. klasse (grundlæggende kan Bluebots anvendes på alle klassetrin) 

Formål 
 
 
 

Formål med øvelsen er at bruge involverende teknologier til fordel ordforråds- og 
sprogtilegnelsen.  
Kombinere en taktil tilgang, med en sproglig kreativitet, der aktiverer elevernes 
kreative tænkning i en sproglig kontekst og anvendelse det intersprog de har. 
Således oplever eleverne en relevans af de sprogkundskaber de allerede har tilegnet 
sig, udvider på og samtidig oplever den sproglige erkendelse gennem en taktil, 
legende anvendelse. 

Aktivitet 
 
 
 

Der findes et utal af variationer på, hvordan Bluebots kan anvendes også i 
sprogundervisningen. Her kommer bare ét bud på det. BlueBots er små robotter, der 
meget simpelt kan programmeres til at køre en bestemt rute. De tilhørende 
plastiklommer kan udfyldes med en langrække kort, der tilsammen udgør en slags 
landkort, indenfor hvilket BlueBotten skal bevæge sig.  
 

Tema ”Arbeitswelt” 
Temaet hvori læringsaktivitet indgik, var ”Arbeitswelt”. Eleverne har forud for 
aktiviteten lavet en fælles brainstorm omkring jobtitler. Kortene er i denne 
læringsaktivitet parret to og to. Det kan være billede og passende glose, eller et 
sammensat ord, som er delt op på to kort (Zahn-arzt, Fenster-putzer). Alle kort tager 
udgangspunkt i den fælles brainstorm eleverne tidligere har lavet.  
 

Progressionen i læringsaktiviteten kan være som følger: 
 
Fase 1: Eleverne introduceres til brugen af Bluebots, hvorefter de bliver delt op i 3-
4-mandsgrupper. Hver gruppe får en Bluebot, et sæt kort og billeder samt en 
plastiklomme. Kortene sættes ind i plastiklommen. Eleverne skal nu i fællesskab 



                                                               
 
 

 

 
i https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Tysk.pdf  
ii https://www.ffe-ye.dk/media/783491/fra-droem-til-virkelighed.pdf  

programmere Bluebotten, så den kører fra et billede og til den passende glose. 
Lander Bluebotten, skal glosen siges højt.  
TIP: Sæt kortene i plastiklommen med billedsiden nedad. Således kan I til sidst vende hele 
plastiklommen rundt og den lille robot har noget nemmer ved at køre hen over 
plastiklommen, da åbningerne nu vender nedad. 

Fase 2: Eleverne får et nyt sæt kort, hvor gloserne (i dette tilfælde jobtitlerne) er 
opdelte. Nu får eleverne på skift til opgave at programmere robotten fra den første 
del af glosen, til den anden del af glosen (Eksempelvis fra Zahn til Arzt). Den elev der 
har programmeret Bluebotten, formulerer sætningen ”Jeg er (jobtitel) – Ich bin 
Zahnarzt”. Så går turen til næste elev. Når elev nummer to afslutter ved at 
formulere sin sætning, skal eleven nu tilmeld huske hvilken jobtitel eleven før 
ham/hende var, for at formulere sætningen ”Du er (jobtitel)”. Således øver eleven 
sig i at bruge personlige pronominer samt bøjning af verbet at være. ”Ich bin 
Fensterputzer. Du bist Zahnarzt.” Tredje elev på tur programmerer robotten til at 
finde en ny jobtitel. Nu skal denne elev formulere tre sætninger: ”Ich bin Busfahrer. 
Du bist Fensterputzer. Sie/er ist Zahnarzt.”. Er en elev på tur igen, får han/hun en ny 
jobtitel og den første falder bort.  
Fase 3: Første elev laver en tilfældig programmeret rute til elev to i gruppen. Tredje 
elev bestemmer hvor på plastiklommen Bluebotten skal starte sin rute. På den måde 
er der ingen der kender til udfaldet. Startfeld og slutfeld udgør nu en helt og aldeles 
ny jobtitel, som elev to i gruppen skal formulere en funktion til på tysk. (elev to i 
gruppen bestemmer selv i hvilken rækkefølge han vil sammensætte sine to ord) 
Således opdager eleven sproget som et dynamisk og kreativt værktøj og øver sig 
samtidig i at anvende intersproget i en sproglig kreativ kontekst.   
Eksempelvis: Bluebotten starter på Bus og lander på Arzt – Busarzt oder Arztbus. Ein 
Busarzt ist ein Mann, der einen Bus repariert. ODER Ein Arztbus ist ein Bus wo nur 
ein Arzt mitfahren kann.  
Fase 4: I den sidste fase får eleverne lov til at udvikle nye, egne øvelser, som 
understøtter elevers ordforrådstilegnelse, grammatiske færdighed, mundtlighed 
eller hvad de nu kan finde på. Fælles krav for dem alle må dog være, at de skal gøre 
det muligt og sjovt at arbejde og i bedste fald lære tysk. Øvelserne udvikles i grupper 
eller parvis. Øvelserne afprøves efterfølgende på klassen, hvor de elever der har 
udviklet aktiviteten, instruerer de øvrige elever i klassen. Afprøvelsen i klassen kan 
spredes over en længer periode, hvor man eksempelvis kunne indlede tysktimerne 
med en ny Bluebot-øvelse. 

Materialer 
 
 

- BlueBots, samt plastlommer kan lånes i CFU, UC Syds udlånssamling under 
følgende link mitCFU.dk (Træn tyske ord med Bluebot) 
- Kort til plastlommerne. I forlængelse af denne vejledning finder du relevante 
ordkort, billedkort og kort med opdelt sammensat substantiv. Du kan også vælge at 
fremstille kortene selv eller lade eleverne udarbejde dem, som en del af et forløb. 

Omfang 
(lektioner) 

Fase 1+2: 1 lektion          Fase 3: 1 lektion 
Fase 4: 2 lektioner, plus 2 lektioner til afprøvelse 

Forfattere Anne Pedholt Toftgaard Magnussen og Christina Degn Boesch – Hærvejsskolen i samarbejde 
med CFU UC Syd 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Tysk.pdf
https://www.ffe-ye.dk/media/783491/fra-droem-til-virkelighed.pdf
http://ucsyd.mitcfu.dk/90028281


Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

MÜLL MANN



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

HAUS MEISTER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

TAXI FAHRER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

LOK FÜHRER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

FUSSBALL SPIELER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

ZIMMER MANN



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

ALTEN PFLEGER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

DACH DECKER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

BUS FAHRER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

BAU ARBEITER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

LAND WIRT



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

TIER ARZT



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

MÜLLMANN HAUSMEISTER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

TAXIFAHRER LOKFÜHRER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

FUSSBALLSPIELER ZIMMERMANN



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

ALTENPFLEGER DACHDECKER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

BUSFAHRER BAUARBEITER



Arbeitswelt– 

Sammensatte substantiver med Bluebot 

LANDWIRT TIERARZT


