
Tysk 
 
 
1) Fagformål for faget tysk 
Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og 
skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. 
Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om 
fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem 
kulturmøder.  
Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge 
sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne 
evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre 
udvikling.  
Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i 
tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 
 
 
2) Udviklingen i undervisningen 
Undervisningen står mål med “Nye fælles mål” for alle klassetrin der har tysk. 
 
 
3) Evaluering 
Der er løbende evaluering af den enkelte elev og klasse. Der afholdes et forældremøde og 
en skole/hjem samtale om året, og der udgives udtalelser/karakterer to gange om året. 
Der er terminsprøve i skriftlig tysk i 9. klasse. 
9. klasse afsluttes med folkeskolens prøve FP9 (udtræk). 
 
 
4) Kompetencemål efter 7. klasse 

● Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og 
forståeligt sprog.  

● Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og 
forståeligt sprog. 

● Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. 
 
Kompetencemål efter 9. klasse 

● Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende 
sprog. 

 
● Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende 

sprog. 
 

● Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur.  
 
 
 



 
5) Materialer og arbejdsmetoder 
For at opfylde færdigheds- og vidensmålene, har vi valgt at benytte følgende 
undervisningsmaterialer: 

- “Du bist dran” tekstbog/grundbog og Schülerguide 5. til 9. klasse, med tilhørende 
online-materialer. 

- Diverse ekstrabøger/arbejdsbøger og kopiark. 
- Prøvemateriale fra 9. klasses afsluttende prøver FP9. 
- Diverse film og mediemateriale. 
- Udveksling, af 4 dages varighed, med en tysk skole i 7. - 8. klasse. 

 
Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang af grammatiske opgaver, individuelt 
arbejde med grammatik, gennemgang af læste tekster, højtlæsning, gruppearbejde, skriftligt 
arbejde, små rollespil, arbejde med film og medier, samt løbende evaluering. 
 
 
6) Elevernes alsidige personlige udvikling  
Eleverne får i tyskundervisningen styrket deres personlige udvikling, ved at samarbejde i 
mindre grupper, samt arbejde praktisk-musisk på et andet fremmedsprog end engelsk. 
De får kendskab til en anden kultur, som eleverne kan reflektere over i forhold til egen og 
kendt kultur. 
 
 


