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Skolens slut- og delmål samt undervisningsplaner for tysk
Der undervises i tysk fra 1.klasse- to lektioner/uge
1.klasse, 2.klasse, 3. klasse
Eleverne arbejder med at tilegne sig et ordforråd gennem lytning, handling, leg og fremstilling af
selvproducerede ordbøger og tekster. Undervisningen byder på mange muligheder for at få sproglige
erfaringer. Gennem efterligning og gentagelser med for eksempel rim og remser, vrøvlevers og tyske
digte udvikles elevernes udtale og intonation samtidig med at ordforrådet udvides.
● Skriftlige færdigheder
Der skrives og læses ikke som udgangspunkt i 1. og 2. klasse, men tegning til en historie eller billedediktat kan anvendes, ligesom man kan påbegynde små selvskrevne ordbøger. Dualismen optræder
gennem små spørgsmål og svar. I 3. klasse skal eleverne nå frem til en mere nuanceret fornemmelse
for sproget i udtalen og de enkelte ords betydning.
● Kommunikative færdigheder
Små humoristiske dialoger eller skuespil øves i klassen, hvor eleverne har individuelle roller. På dette
alderstrin er det også værdifuldt at beskæftige sig med f.eks. bondens og forskellige håndværkeres
arbejde i vers, samtaler og dialoger. Den mere selvstændige læsning og skrivning, der optræder i 4.
klasse, forberedes gennem kendte tekster, der afskrives og illustreres. Grundelementer i
grammatikken øves mundtligt, f.eks. ental/flertal, personlige stedord, verbets former m.m. Der
reciteres i hver time for at opnå et flydende sprog

4.kl, 5.klasse, 6.klasse
● Skriftlige færdigheder
De elementære læse-, skrive- og stave- færdigheder påbegyndes og bevidstgøres.
I 4. klasse fortsætter det mundtlige arbejde, men nu mere individualiseret. Der arbejdes ikke alene
med sprogøvelser, vers, digte, men også dialoger med spørgsmål og svar. Det skriftlige arbejde
accentueres og optræder på lige fod med det mundtlige arbejde. I det skriftlige arbejde vægtes
tekster, som eleverne kender på forhånd og derefter skal lære at genkende på skrift. Kendte vers
eller tekster nedskrives nu omhyggeligt i hæfter. Her kan det være godt at bruge farveblyanter og
gribe tilbage til den trykte skrift, som forlanger mere opmærksomhed og grundighed. Senere
kommer trykte tekster til. Det første læsestof kan være historier, som eleverne kender fra de
tidligere år, hvor læreren har fortalt historier mundtligt. En vigtig pædagogisk målsætning er, at nyt
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læsestof først skal høres, dvs. genfortælles eller oplæses af læreren, og ikke i første omgang
medlæses af eleverne.
I 5. klasse lærer eleverne f.eks. sange og digte udenad ved gentagelse og ikke ved skriftlige forlæg.
Dette er med til at kultivere en tydelig udtale og en god sprogmelodi. Indholdet i digte behøver ikke
at forklares i detaljer, en mere billedmæssig fremstilling er som oftest tilstrækkelig. Gloser til et nyt
læsestykke introduceres før gennemgang af teksten. Sproglige fænomener i teksten kan så
behandles når de opstår. Derefter kan det nye stof bearbejdes skriftligt, evt. som hjemmearbejde.
Når ny grammatik bliver introduceret, øvet og forstået, kan de grammatiske regler skrives i en
separat bog, adskilt fra tyske øvelser og andet skriftligt arbejde. En grammatikbog, skrevet af den
enkelte elev kan påbegyndes i 5. klasse og videreføres til 8. klasse. Forberedte diktater på tysk hører
med til det skriftlige arbejde.
● Kommunikative færdigheder
Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem
oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de tyskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er
grundlaget for undervisningen. Der inddrages dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil.

7.klasse, 8.klasse og 9.klasse
●

●

Skriftlige færdigheder
I det skriftlige arbejde øves nu genfortælling og der arbejdes med små stile. Uforberedte
skriftlige lektier betyder, at de fleste elever efterhånden føler sig sikre nok til at kunne
udtrykke sig på tysk. I alle årene har samtalen været en vigtig del af undervisningen. Det har
mest drejet sig om spørgsmål og svar mellem lærer og elev, og mellem elever parvis og i
grupper, baseret på det stof klassen har øvet og arbejdet med, hvor hovedvægten har været
lagt på hvordan man udtrykker sig i dagligdags situationer. Det nu muligt i højere grad at
beskæftige sig med nuancerne, f.eks. hvilken omgangsform vi bruger, hvordan vi udtrykker
os, beder om noget, spørger om noget, klager over noget osv.
Kommunikative færdigheder
Undervisningen foregår på tysk, og der stilles forventninger til, at eleverne benytter tysk i
klasse og samarbejdssituationer.
Arbejdet med at lytte til sproget omfatter både kendte og ukendte emner. Formålsbestemte
aktiviteter, f.eks. at lytte efter indhold, substantiver, bestemte tematiske ord, evt. efterfulgt
af øvelser, giver eleverne passende sproglige udfordringer og styrker deres lyst til at bruge
engelsk.
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Elevernes erfaringer og skrivelyst videreudvikles i form af mere sammenhængende skriftlige
udtryk. Der arbejdes med varierede skriveopgaver i forskellige genrer og af forskelligt
omfang. Eleverne øver sig i at afpasse stil og indhold efter modtageren.
Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed,
sproglig udfoldelse og kontakt med jævnaldrende i andre lande.
Åbenhed og nysgerrighed overfor det anderledes er centrale drivkræfter i indlæringen. De
generelle sprogfaglige dimensioner integreres videst muligt.
I 7. klasse udvides litteraturen i takt med elevernes udviklingstrin, sådan som det kommer til
udtryk i skolens læringssyn. Tiden er nu inde til at møde de øvrige tysktalende lande som
f.eks.Østrig og Tyskland

Ved slutningen af 9. klasses forventes eleverne:
• Kunne deltage aktivt i samtaler og diskussioner samt mundtligt gøre rede for et
stykke arbejde, så indholdets betydning tydeligt fremgår
• Kunne læse skøn- og faglitteratur samt avisartikler om almene emner, sikkert og
med indlevelse sådan, at indholdet kan gengives sammenhængende
• Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt om tanker, følelser og erfaringer på en
sammenhængende og varieret måde
• Kunne skrive historier, breve, sammenfatninger og redegørelser således at
indholdet tydeligt fremgår og beherske skriftsprogets normer for stavning,
sætningsopbygning og tegnsætning
• Have elementære kundskaber i forhold til sproget og kunne gøre iagttagelser af
sprogbrug i forskellige situationer for derigennem at kunne videreudvikle sit eget
sprog
• Kunne udtrykke sig gennem billeder, lyd, tekst samt dramatisk form

