
Vi følger forenklede fælles mål i Tysk 

 

Fagformål - Tysk 
Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og 

skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne 

skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring 

samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. 

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget 

personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at 

beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. 

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

tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

Introduktion 
Faget tysk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 5. til 9. klasse, dog kan eleverne i stedet vælge 

fransk, hvor skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 5.-7. klasse og 8.-9. 

klasse. 

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og 

erfaring med at tilegne sig et sprog med dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden 

med. 

Elevernes tilegnelse af tysk kan beskrives som sprog på vej, og derfor skal undervisningen befordre 

elevernes lyst til at turde bruge tysk. 

Fælles Mål bygger på et kommunikativt-funktionelt sprogsyn, hvor sproget ses som et middel til 

kommunikation bestående af både receptive aktiviteter (lytte og læse) og produktive aktiviteter (tale 

og skrive). Som udgangspunkt og så vidt det er muligt, er sproget i klassen tysk, og det understøttes 

af mimik, gestik, handlinger og billeder. Eleverne skal opleve sproget i kontekst. 

Undervisningen skal i hele forløbet omfatte samtlige tre centrale kompetenceområder og 

kompetencemål. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte 

undervisningsforløb. 

Mundtlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at 

lytte og forstå, samtale og præsentere – også i forhold til en mundtlig præcision. 

Skriftlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at 

læse, forstå og skrive bl.a. ved at inddrage medier – også i forhold til en skriftlig præcision. 

Kultur og samfund reflekterer fagets kulturformidlende indhold med det overordnede mål, at 

eleverne lærer sig såvel at forstå kultur som at formidle forståelsen for kultur. 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til 

de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og 

danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. 



Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og 

vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen 

tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere 

varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, 

bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. 

 

Se mere på:  

http://www.emu.dk/modul/tysk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning 
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