
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk på Eggeslevmagle Skole 

 

Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget tysk også på 5. og 6. klassetrin. 
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Tysk på Eggeslevmagle Skole 

 

I skoleåret 2012/2013 indfører vi tysk i 5. og 6. klasse. I 5. klasse får eleverne 2 ugentlige lektioner 

med tysk i det sidste halvår af skoleåret. I 6. klasse får eleverne 2 ugentlige tysklektioner hele 

skoleåret. Undervisningen følger de faglige mål fra Undervisningsministeriet. 

 

Inspirationen til at indføre tysk fra 5. klasse kommer fra den seneste rapport med anbefalinger til 

det danske skolesystem om sprog i rapporten: ”Sprog er nøglen til verden”. 

 

Tysk i 5.-9. klassetrin 

5. klassetrin gives der 2 ugentlige lektioner i tysk sidste halvår af skoleåret. 

6. klassetrin gives der 2 ugentlige lektioner i tysk hele skoleåret. 

7. klassetrin gives der 3 ugentlige lektioner i tysk hele skoleåret. 

8. klassetrin gives der 4 ugentlige lektioner i tysk hele skoleåret. 

9. klassetrin gives der 4 ugentlige lektioner i tysk hele skoleåret. 

 

Du kan læse lidt om vores foreløbige tanker om målsætninger og forløb i 5. og 6. klassetrin på de 

følgende sider. 

 

 

John Larsen 

Skoleinspektør  
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Tysk i 5. og 6. klassetrin 

 

Målsætning 

Der foreligger ikke nogle officielle mål for tysk i 5. klasse, hvorfor der tages udgangspunkt i opstart 

af tilegnelse af fremmedsprog generelt.  

 

Undervisningsministeriet har dog formuleret formål for faget tysk: 

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem 

i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle 

elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse. 

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved 

at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen 

skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og 

kulturer til fremme af deres videre udvikling. 

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i 

tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

 

Som det ses af formålene, handler det, ud over sproget, også om at udvikle og styrke den 

internationale og interkulturelle forståelse og kompetence. I mødet med et nyt sprog, vil eleverne 

opleve noget, der tilsyneladende er meget anderledes, end det de kender. Gennem arbejdet med 

sproget og de tilhørende kulturer, vil eleverne dog også opleve, både at kunne se forskelle,- men 

også ligheder, og derved øge forståelsen for den mangfoldighed, der er ude omkring Danmark. 
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Forløb i 5. klassetrin 
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra dansk- og 

engelskundervisningen. Det er vigtigt, at eleverne bruger deres kendskab til begge sprog til at lege 

og eksperimentere med tysk og bruge de forskelle og ligheder, der er i forhold til dansk og engelsk. 

Eleverne skal lære, at det er vigtigt at gætte og det at lave fejl er naturligt, når man skal lære et nyt 

fremmedsprog. Det er særdeles vigtigt, at sprogtilegnelsen foregår i et trygt miljø, så de tør at sige 

noget, også selvom det er forkert.  

I løbet af det halve år vil eleverne møde det tyske sprog; og det er netop mødet med sproget, der 

er fokus på. Eleverne vil høre sproget talt af læreren, i sange, på dvd, cd, på internettet. Der vil 

blive leget med sproget, og eleverne vil i legen blive bekendte med det tyske sprog. 

Undervisningen vil lægge vægt på at gøre det nye sprog spændende og sjovt. 

Vi vil i undervisningen: 

 Bruge metoder fra Cooperative Learning, der medvirker til, at alle elever deltager, der hvor de 

nu hver især er. 

 Bruge sange og remser, da det er en god måde at udvikle sprogets udtale og “sang”/intonation. 

 Anvende film, så eleverne også får kombineret ord og billeder på en sjov måde - og med 

autentisk tysk udtale. 

 Lege og og bruge rollespil, så eleverne kan bruge deres krop og være interaktive, hvilket også 

understøtter indlæringen. 

 Anvende tekst og billedmateriale, så eleverne også møder den tyske stavemåde. 

 Bruge interaktive spil på internettet, så eleverne også dér kan lege sproget ind.  

 

Forløbet lægger op til tysk i 6. klasse, hvor der vil blive arbejdet med et bogsystem. 

 

Der vil ikke være lektier i faget i 5. klasse; men som altid i sprogindlæring, vil det være gavnligt, 

hvis eleverne også hjemme får mulighed for at lege med sproget. Det kan være via tv, musik, på 

computer/internet - eller måske ligefrem små ordvekslinger derhjemme. 
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Undervisningsmaterialer 

Vi vil afvente, at forlagene har udarbejdet et passendes bogsystem til tysk i 5. klassetrin fx ” Der 

Grüne Max 3”. Vi vil endvidere anvende Youtube-videoer med tal, bogstaver, ord, begreber samt 

Sesam-Strasse dvd’er samt programmer på internettet. Muligheder på internettet (via EMU): 

http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/6klasse/netbaseret/index.html 

http://wiki.zum.de/wortschatzarbeit_mit_lernspielen 

http://www.pdictionary.com/german/ 

http://lernklick.de/lernspiel/suche?page=2&spiel_kategorie_id=4&emst=vbvnldoeyv_56_17833_21

8888888  

http://www.br-online.de/kinder/ 

http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/webwerkzeug.html 

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/ 

http://www.kinderreimeseite.de/ 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 

http://www.voki.com/create.php 

http://dvolver.com/moviemaker/index.html 

  

http://www.pdictionary.com/german/
http://www.br-online.de/kinder/
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.kinderreimeseite.de/
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.voki.com/create.php
http://dvolver.com/moviemaker/index.html
http://eggeslevmagleskole.slagelse.dk/linket-er-ikke-aktivt
http://eggeslevmagleskole.slagelse.dk/linket-er-ikke-aktivt
http://eggeslevmagleskole.slagelse.dk/linket-er-ikke-aktivt
http://eggeslevmagleskole.slagelse.dk/linket-er-ikke-aktivt
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Forløb i 6. klassetrin 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra dansk- og 

engelskundervisningen. Det er vigtigt, at eleverne bruger deres kendskab til begge sprog til at lege 

og eksperimentere med tysk og bruge de forskelle og ligheder, der er i forhold til dansk og engelsk. 

Eleverne skal lære, at det er vigtigt at gætte og det at lave fejl er naturligt, når man skal lære et nyt 

fremmedsprog. Det er særdeles vigtigt, at sprogtilegnelsen foregår i et trygt miljø, så de tør at sige 

noget, også selvom det er forkert.  

I løbet af 6. klassetrin vil eleverne fortsat møde det tyske sprog. Eleverne vil høre sproget talt af 

læreren, i sange, på dvd, cd, på internettet. Der vil blive leget med sproget, og eleverne vil i legen 

blive bekendte med det tyske sprog. 

Undervisningen vil lægge vægt på at gøre det nye sprog spændende og sjovt. 

Vi vil i undervisningen: 

 Tage udgangspunkt i et bogsystem. 

 Bruge metoder fra Cooperative Learning, der medvirker til, at alle elever deltager, der hvor de 

nu hver især er. 

 Bruge sange og remser, da det er en god måde at udvikle sprogets udtale og “sang”/intonation.  

 Anvende film, så eleverne også får kombineret ord og billeder på en sjov måde - og med 

autentisk tysk udtale. 

 Lege og og bruge rollespil, så eleverne kan bruge deres krop og være interaktive, hvilket også 

understøtter indlæringen. 

 Anvende tekst og billedmateriale, så eleverne også møder den tyske stavemåde. 

 Bruge interaktive spil på internettet, så eleverne også dér kan lege sproget ind.  

 

Der vil være få lektier i faget i 6. klasse; men som altid i sprogindlæring, vil det være gavnligt, hvis 

eleverne også hjemme får mulighed for at lege med sproget. Det kan være via tv, musik, på 

computer/internet - eller måske ligefrem små ordvekslinger derhjemme. 

Vi vil indlede arbejdet mod trinmålene for tysk efter 7. klassetrin – se nedenstående afsnit. 
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Trinmål for tysk efter 7. klassetrin 

Kommunikative færdigheder: Lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og 

genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen. Gennemføre små dialoger om 

sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog. 

Sprog og sprogbrug: Anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og 

genkendelige emner. Anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, herunder høfligheds- og 

omgangsformer kende til ordstilling og ordklasser. Anvende de vigtigste verber i nutid samt stave 

enkle ord og udtryk. 

Sprogtilegnelse: Lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog (dansk/engelsk). Gætte 

kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning. Anvende enkle kommunikationsstrategier, 

herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige 

kommunikation.  Vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer. Anvende 

ordbøger. 

Kultur og samfundsforhold: Sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer.  

 

Undervisningsmaterialer 

 Buntes Deutsch af Poul Kok Sørensen 

Systemet består af en grundbog med elev-cd og et arbejdshæfte. 

 Wortschatz und Gespräch, Cooperative Learning auf Deutsch af Jacob Ragnvid Chammon 

 

Der vil som i 5. klassetrin desuden blive inddraget IT, sange, film, tegnefilm og internettet i 

tyskundervisningen. 

 

Fokuspunkter/temaer: 

 Ich bin Paula. Præsentation af bogsystemets hovedperson, Paula. Tallene 1-19. 

 Meine Geschwister sind cool. Præsentation af Paulas søskende. Tallene 10-100. 

Ugedagene. Det tyske alfabet. 

 Meine aktiven Eltern. Præsentation af Paulas forældre. Farverne. 
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 Freundschaften. Præsentation af Paulas venner. Ordforråd til tøj, cafébesøg og møbler. 

 Ins Konzert. Paulas fødselsdag/koncert. Datoer og ordenstal. Månederne. Årstiderne. 

Klokken. 

 Das Herr-der-Ringe-Fest. Fest i ungdomsklubben. Kropsdele. Skole. 

 Am Bodensee. Campingferie ved Bodensee. Ordforråd til pladsbestilling og restaurantbesøg. 

Indsigt i Østrig og Schweiz.  

 Der Berliner-Marathon. Faktuelle oplysninger om Berlin. Det årlige Berlin-maraton. 

 

Arbejdsformer: 

Arbejdsformen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt 

arbejde. 

  

Evaluering:  

Hvert kapitel afsluttes med elevens evaluering. Her samles op på elevens faglige udbytte af 

arbejdet med kapitlet med spørgsmål og små opsamlende opgaver. Her skal eleven også 

reflektere over, hvordan han/hun har arbejdet og gennem refleksionerne lærer eleven efterhånden 

at forholde sig til sin egen måde at lære på.  

 

Med forbehold for ændringer. 

 

På vegne af fagteam tysk 

Kirsten Andersen og Jette Raagaard 


