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Eleverne arbejder med emneområder og aktiviteter, som tilgodeser en større modenhed i 
elevgruppen. Samtidig arbejder de med en grad af selvstændighed og fordybelse. Eleverne arbejder 
med sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur. Indholdet omfatter en 
variation af alders relevante emner, tekster aktiviteter. 
 

Kommunikative færdigheder 

Her skal eleverne arbejde med: 

• Lyttefærdigheder ved hjælp af forskellige typer lyttetekster. 

• Mundtlig udtryksfærdighed, hvor der udtrykker egne følelser og meninger og reagere på 
andres, kommentarer og argumenterer, spørge om og videregive informationer om dagligdags 
forhold. 

• Kunne uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, 
billedmedier og andre elektroniske medier. 

• Kunne læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa. 

• Skriveaktiviteter, der mere og mere fokuserer på et forståeligt og sammenhængende sprog, 
hvor indhold og stil søges afpasset efter modtager og formål. 

• Forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt brug af 
forskellige lyd- og billedmedier. 

 

Sprog og sprogbrug 
Eleverne skal arbejde med sproglig opmærksomhed, således at de bliver i stand til at forstå, hvordan 
brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. 
 

Eleverne skal arbejde med: 

• Elementære forskelle på tale- og skriftsprog. 

• Karakteristiske træk ved forskellige teksttyper. 

• Teknikker til at organisere ordforråd, fx opstille ordfelter, synonymer og antonymer. 

• Faste udtryk og vendinger. 

• Sprogbrugsregler, elementer af sætningslæren og grundlæggende bøjningsformer, der er 
vigtige for de kommunikative færdigheder. 

 

Eleverne udvider deres aktive ordforråd i takt med de emner og situationer, som 
undervisningsindholdet kræver. arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt 
muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling. 
 

Sprogtilegnelse 
Her skal eleverne arbejde med: 

• Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord. 

• Lytte- og læsestrategier, afpasset efter formålet. 

• Brugen af tysk i forbindelse med lyd- og billedmedier. 

• It og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og 
informationssøgning. 

• Skriveprocessen og dens faser. 

• Ordbøger, grammatiske oversigter og andre mulige hjælpemidler. 
 

Kultur- og samfundsforhold 

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger 
med danske forhold indgår i dette arbejde. 
Emne Områderne kan fx være: Aktuelle problemstillinger, natur- og miljøforhold, skoleliv, fritidsliv, 
arbejdsliv, brugen af medier og kulturelle erfaringer, herunder elementer af tysksproget 
ungdomskultur. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige 
samfunds- og kulturforhold. Der arbejdes med skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i 
dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. 


