
Tysk Mellemgruppen 2019/2020 

I Mellemgruppen arbejdes der med emneområder, der er konkrete, dagligdags og 
virkelighedsnære, samtidig med at emnerne appellerer til børnenes fantasi. 
 

Kommunikative færdigheder: 

• Lyttefærdighed, blandt andet gennem brug af lyd- og billedmedier i et let forståeligt 
sprog om nære og genkendelige emner. 

• Talefærdighed med særlig vægt på spørge- og svar teknikker. 

• Sproget i situationer, hvor sprog og handling såsom gestik og mimik knyttes 
sammen, fx i sange, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og rollespil. 

• Elementær skrivefærdighed, fx i form af gloseindlæring og korte sætninger. 

• At læse korte og sprogligt enkle tekster inden for skønlitteratur og sagprosa, ofte 
med støtte i billeder og lyd. 

• Små fremlæggelser, hvor elever f.eks. kan præsentere sig selv, deres familie osv. evt. 
ved hjælp af it og andre medier. 

 
Sprog og sprogbrug 

• Sprogets brug i forskellige situationer. 

• Et aktivt ordforråd i konkrete situationer. 

• Ordklasser og deres funktion i forhold til hinanden, bl.a. med henblik på brug af 
ordbog. 

• Sætningens grundstruktur. 

• Grundlæggende bøjningsformer. 
 
Sprogtilegnelse (eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de lærer 
tysk) 

• Benytter tysk mest muligt. 

• Forsøger at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til. 

• Arbejder med at gætte kvalificeret. 

• Anvender lytte- og læsestrategier afpasset efter formålet. 

• Inddrager deres erfaringer med forskellige lyd- og billedmedier. 

• Øver sig i at anvende ordbøger og andre hjælpemidler 

• Bruger sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen, fx gennem 
kommunikationsspil og lege.  

 
Kultur- og samfundsforhold (eleverne arbejder ud fra den viden, 
forestillinger og erfaringer, de har om Tyskland og tysktalende lande) 

• Hovedvægten ligger på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. 

• Sammenligninger mellem tysksprogede landes kultur og elevernes egen kultur 
indgår i undervisningen. 

• Der inddrages tekst- og billedmateriale, herunder billedmedier, der afspejler 
mangfoldigheden i de tysktalende landes kulturer. 

 


