
Tysk

På FCO kan eleverne vælge tysk fra 6. klassetrin.

Fagplan for tysk 

Formål 
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig 
kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet 
tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal 
samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug 
samt sprogtilegnelse. 
Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og 
samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal 
undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige 
sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. 
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og 
samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres 
internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 

Delmål 1 efter 6. klassetrin 
Børnene skal i igennem en praktisk/musisk tilgang præsenteres for 
sproget i funktion, for derigennem at nærme sig en genkendelse af 
sprogets små ord og først og fremmest sprogets melodi. 
Eleverne skal stifte bekendtskab med nære og genkendelige emner, 
herunder familie, venner, interesser og skolen. 

Delmål 2 efter 7. klassetrin 
Kommunikative færdigheder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
· lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i 
dagligdags situationer på baggrund af kommunikation. Opøves i 
dramalege, og små ekstemporalspil 



· Anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en 
fremlæggelse 
· Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning og lytning 
· Lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og 
genkendelige emner, som familie, venner, interesser og skolen i et 
enkelt sprog 
· Der lægges særlig vægt på spørge- og svarteknikker vha. et 
tilstrækkeligt ordforråd og en forståelig udtale 
· De skal tillige stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem 
forskellige medier som TV, film, internet og bøger af passende 
sværhedsgrad 
· Iagttage ligheder mellem tysk og dansk – både sproglige og 
kulturelle 
· Anvende gængse tyske høfligheds og omgangsformer 
· Gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst 
· Præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af 
planche og små rollespil 
· Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om 
almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder. 
· Skrive ord og enkle sætninger indenfor kendte emner. 
· Kende til ordbogsopslag og grundlæggende og enkel grammatik 
· Turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheden for at opsøge 
sproget uden for skolen. 

Delmål 3 efter 9. klassetrin 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
· Læse og forstå hovedindholdet af talt og skrevet tysk inden for 
forskellige tekstgenrer om kendte emner fra dagligdagen 



· forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra 
dagligdagen 
· spørge om og udveksle informationer om kendte emner 
· søge og udnytte forskellige informationer fra forskellige medier 
· referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner 
· fremlægge et forberedt stofområde, bl.a. i form af små rollespil, 
planche, lyd og videoproduktion 
· læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i 
dagligdags sprog inden for forskellige genrer og inden for 
genkendelige emner 
· uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og 
informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger 
· afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om 
teksttyper fra dagligdagen 
· anvende et centralt ordforråd inden for gængse emneområder 
· anvende ofte forekommende vendinger og kulturbundne udtryk 
· anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, 
ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den 
sproglige form 
· anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig 
tydelig 
· udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge tysk uden for 
skolen 
· anvende, omskrive og bruge overbegreber, synonymer 
· lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig 
kommunikation 
· Kunne lytte aktivt 
· udnytte computerens muligheder i forbindelse med 
informationssøgning og kommunikation 
· anvende ordbøger, grammatiske oversigter og bruge stavekontrol 
hensigtsmæssigt 
· have basisviden om værdier og normer i tysktalende lande med 
baggrund i bearbejdet stof 
· drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur 
· anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i 
og uden for skolen. 

Slutmål efter 9. klassetrin 

Kommunikative færdigheder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 
• forstå talt tysk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen 
• forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner 



• deltage i centrale emner, herunder redegøre for noget oplevet eller 
læst 
• gengive informationer og oplevelser 
• læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af 
tekster inden for genkendelige emner 
• søge og udnytte informationer fra forskellige medier og 
informationskilder inden for genkendelige emner 
• udtrykke sig skriftligt i et sammenhængende og forståeligt sprog 
• afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om 
teksttyper fra dagligdagen fx: Mails, postkort, breve, beskeder og 
lign. 

Sprog og sprogbrug 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 
• udtrykke sig forståeligt i forhold til udtale og sætningsopbygning. 
• anvende grundliggende viden om teksters opbygning og 
sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper 
• anvende et centralt ordforråd inden for almindelige kendte 
emneområder 
• anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne 
udtryk, således at kommunikationen lykkes 
• anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på 
den sproglige form 
• anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver 
tilstrækkelig tydelig. 

Sprogtilegnelse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 
• Vide hvordan man bedst tilegner sig tysk 



• anvende strategier i forbindelse med kommunikation, herunder 
bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger 
• vælge lyttestrategier i forhold til en given situation 
• anvende forskellige læsestrategier 
• understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske 
udtryksformer. 
• udnytte it og mediers muligheder til informationssøgning og 
kommunikation 
• anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol 
hensigtsmæssigt 
• anvende viden om skriveprocessens faser 
• vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller 
opgave 

Kultur- og samfundsforhold 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 
• anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende 
lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier 
• Drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur 
• anvende tysk som et kommunikationsmiddel i mødet med 
tysktalende i og uden for skolen 


