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1	Læs	hvordan	du	bruger	CL-strukturen	rollelæsning	under	menupunktet	”Über	uns”/”Didaktischer	Werkzeugkasten”/”	Rollen	lesen”	

	

  Vejledning Vidensmål Færdighedsmål 
ONLINE  

Tekst • Eleverne læser teksten. Brug evt. Cl-strukturen 
rollelæsning.1  

• Brug links´ene i tekstens sidste afsnit (Gewinnersong hören 
og Porträts weiterer Kandidaten) og se/lyt til alle 6 deltager 
i den tyske ESC- afgørelse. 

• Diskuter med eleverne over deres egen viden og forhold til 
ESC i dansk kulturel kontekst. Hvilken betydning/plads har 
ESC i Danmark?  

• Eleverne har viden om historien, 
udviklingen og tanken bag ESC. 

 

 

Interaktiv 
afstemning 

• Alle elever har set/hørt de 6 tyske biddrag. Lad dine elever 
stemme: 

  ”Welcher Song ist dein Favorit?” 

  

AUFGABE  

Druch-Click 
 

• Eleverne navigerer gennem den tyske hjemmeside 
eurovision.de, for at finde oplysningerne, som de skal bruge 
for at løse opgaven. 

• Opgaven har tre niveauer, (Cool-Click, Clever-Click og 
Meister-Click) der stiger i sværhedsgrad.  

• Du kan enten tildele den enkelte elev et bestemt niveau 
eller lade eleverne prøve kræfter med at arbejde sig 
gennem alle tre niveauer. 

Cool-Click: Navigerer indenfor menupunktet ”Vorentscheid” 
Eleven finder konkrete informations-par, som kun kræver et lavt 
niveau af sproglig-navigation. 
Clever-Click: Navigerer indenfor menupunktet ”Vorentscheid” 
Eleven parer det passende udsagn med den rette kunstner. Eleven 
skal kunne læse/forstå og finde eller som minimum genkende 
udsagnet fra opgaven i den officielle portrættering af kunstneren 
på hjemmesiden.  
Meister-Click: Navigerer på hele hjemmesiden 
Eleven skal navigere på den tyske hjemmeside for at finde 
informationer og formulere svarene i hele sætninger, for at 
læse opgaven. (Løsningen nederst på opgavearket) 

 Cool-Click: 
• Eleven kan læse efter 

hovedindhold i en tysk 
tekst. 

Clever-Click: 
• Eleven kan læse efter 

konkrete informationer i en 
ukendt tekst. 

Meister-Click: 
• Eleven kan læse efter 

konkrete informationer i en 
ukendt tekst. 

• Eleven kan formulere et 
svar skriftligt i en enkel og 
forståelig sætning. 


