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Generelt om tysk: I 
tyskundervisningen 
lægger vi vægt på, 
at dét at lære et 
sprog er funktionelt, 
hvilket betyder, at 
sprog altid har en 
funktion. Dvs. at 
sproget ses som et 
redskab til 
kommunikation, 
både mundtligt og 
skriftligt. Som følge af 
det funktionelle 
sprogsyn ønsker vi 
derfor at sætte 
eleverne i 
læringssituationer, 
hvor de har brug for 
sproget, og hvor de 
bruger både sproget 
og deres kulturelle 
og historiske viden 
aktivt. 

Vi arbejder fra 
emnets start 
med, hvad vi 
ved (f.eks. via 
mindmap), og 
hvad 
læringsmålet er. 
Samler desuden 
løbende op via 
bla. kort 
repetition af den 
foregående 
lektion, så der 
hele tiden 
holdes en rød 
tråd. Ved 
emnets 
afslutning 
evalueres der 
både individuelt 
og i plenum på 
f.eks. det nu 
udvidede 
ordforråd (nye 
ord og 
vendinger, igen 
evt. via 
mindmap) samt 



viden om kultur 
og historie.  

9 Die 
Sommerferie
n und 
Deutschland 
als 
Urlaubsziel 

Via aktuelle tyske 
tekster (avisartikler, 
blogs m.m.) og 
kortere videoer 
arbejder eleverne 
med tilegnelse af 
et aktivt mundtligt 
og skriftligt 
ordforråd samt 
viden.  
 

Man skal kunne:  
 
-  tale/skrive om sin 
egen ferie 
-  spørge ind til 
andres ferie og 
kommunikere 
generelt om 
ferietemaet. 
 
Derudover udvidelse 
af den generelle 
viden om Tyskland 
som ferieland, 
tyskernes ferievaner 
samt viden om 
tyskerne som 
feriegæster i 
Danmark.  
 
 

 
 

 

9 Grammatik Grundlæggende 
grammatiske 
regler f.eks. 
sætningskonstrukti
oner, kasus, 
bøjning af verber 
m.m. 

Grammatik-timerne 
fremstår her som en 
samlet enhed, men 
reelt vil grammatik 
indgå løbende i 
tyskundervisningen, 
når det forekommer 
relevant. Altid med 
fokus på, at det skal 
understøtte 
elevernes sprog og 
ikke med 
grammatikken som 
et mål i sig selv.  

 



Formålet er at opnå 
elementære 
grammatiske 
færdigheder, som 
kan hjælpe eleverne 
til at udtrykke sig 
mere klart og sikkert 
både mundtligt og 
skriftligt.  
 
 

16 Liebe Med 
udgangspunkt i 
noveller, artikler og 
digte arbejder vi 
med temaet 
kærlighed i 
forskellige 
udformninger og 
set i både et 
aktuelt og historisk 
perspektiv. 
 

Med udgangspunkt i 
læsbarhed og 
autentisk sprogbrug, 
har vi fokus på: 
 

- At arbejde 
videre med 
mundtlig og 
skriftlig 
sprogfærdigh
ed, 
tekstforståelse 
og analyse 

- At opbygge 
et varieret 
ordforråd om 
det studerede 
emne 

- At tilegne sig 
mere viden 
om 
kærlighedsbe
grebet 
historisk og 
kulturelt 

 
 

 



20 Landeskund
e 

Gennem diverse 
tekster og kortere 
videosekvenser 
arbejder vi med 
Tyskland indenfor 
f.eks. følgende 
områder: 
Forbundslande, 
politisk opbygning, 
familiestruktur, 
miljø, madkultur 
etc.  
 

Formålet er at 
få et generelt 
indblik i 
Tyskland som 
land – lige fra 
hårde facts til 
aktuelle 
værdipolitiske 
temaer om 
f.eks. 
flygtningepoliti
k, og hvordan 
man fra 
politisk side 
håndterer 
Covid 19 i 
forhold til 
Danmark. Der 
er fokus på: 

 
- At arbejde 

videre med 
mundtlig og 
skriftlig 
sprogfærdigh
ed og 
tekstforståelse 

- At opbygge 
et varieret 
ordforråd om 
det studerede 
emne 

- At tilegne sig 
mere viden 
om Tysklands 
samfundsmod
el og aktuelle 
politiske 
temaer.  

 



 

 

 
 

 


