UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2022-2023
Undervisningen følger færdigheds- og vidensmål samt kompetencemål som beskrevet i Fælles Mål - Tysk.

Formål
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 samtidigt udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og sprogtilegnelse.
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 desuden bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner i faget
samt lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.
Undervisningen skal ydermere give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved
styrke deres nationale, internationale og interkulturelle forståelse, herunder arbejdet med demokrati og folkestyre.

Kompetencemål
Kompetenceområde
Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund

Kompetencemål
Eleverne kan kommunikere mundtligt på tysk i et forståeligt og
sammenhængende sprog
Eleverne kan kommunikere skriftligt på tysk i et forståeligt og sammenhængende
sprog
Eleverne kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur med egen kultur
samt forstå og formidle forståelse for kultur

Forløb
Undervisningsministeriet har opdelt målsætningen for undervisningen i tysk i to forløb:
5. - 7. klasse (1. forløb) og 8. - 9. klasse (2. forløb).
*Efter flere år med nedlukning, nødundervisning og til dels negligering af faget tysk, må det forventes at undervisningen - især
fra 7.-10. klasse - er et work in progress, hvor der læres, samles op på manglende elementer fra tidligere og justeres til
undervejs. Samtidig implementeres Gyldendals fagportal i Tysk som noget nyt på 8. - 10. klassetrin. Dette vil også kræve en
indkøringsperiode. Vigtigste formål i hele denne proces, er at reformere tyskfaget hen i retning af et sprogfag, der rent faktisk er
interessant - og som man har lyst til at lære.
1. forløb (5-7. klasse)
5. klasse
I 5. klasse introduceres eleverne til faget tysk med 1 lektion om ugen. Dette gøres ved at give eleverne adgang til lette, brugbare
fraser - og dermed lade dem opnå en følelse af hurtigt at kunne anvende det tyske sprog aktivt. Det væsentligste formål på dette
klassetrin er at skabe nysgerrighed og glæde ved at lære et nyt sprog.
Undervisningen består af 20 mindre dele med forskellige emner, der tager udgangspunkt i det nære og for eleverne kendte miljø.
Derudover benyttes lærings app'en Duolingo som supplement, både fælles i klassen og som hjemmearbejde i små mængder. Her
er der også sat 20 små dele af.
6. klasse
På 6. klassetrin fortsættes arbejdet med mundtlige chunks i fælles-undervisningen, som det primære middel til udvikling af
elevernes sprog - dette er fordelt på 20 dele.

Derudover anvendes hæftet Jeg lærer tysk (Bolden Forlag), hvor der arbejdes med skriftlige chunks på en lettilgængelig og sjov
måde med mange små opgaver - dette materiale består af 10 mindre dele.
For at fokusere målrettet på ordforråd, arbejdes der også individuelt videre med app’en Duolingo bestående af 10 obligatoriske
dele. Der arbejdes desuden med leg & læring i form af læringsspil, kortfilm og tyske sketches som fx Sesam Strasse. I alt er
tyskundervisningen i 6. klasse inddelt i 40 mindre dele, der tilsammen udgør årets pensum.
7. klasse
7. klasse har, som nævnt ovenfor, ikke haft særlig meget reel undervisningstid i tysk sidste skoleår grundet eftervirkninger fra
nedlukningen mv. - og derfor ser undervisningsplanen i år lidt anderledes ud end vanligt. Dette betyder også, at der tages
forbehold for justeringer undervejs. Eventuelle ændringer vil selvfølgelig blive indført i denne undervisningsplan.
Der arbejdes fortsat en hel del med chunks i 7. klasse, især mundtligt - og dette suppleres med selvstændigt arbejde med
udvikling af ordforråd, hvilket foregår på lærings-app’en Duolingo. Fokus er ikke på mundtlig korrekthed, men i stedet på
anvendelse af sproget i størst muligt omfang, sådan at det bliver mere naturligt for eleverne at tale tysk. Det mundtlige og
skriftlige arbejde fortsættes med små emneforløb i litteratur samt et grundlæggende tysk ordbogskursus. Den tyske grammatik
flettes ind i mindre bidder imellem arbejdet med Chunks, sådan at det passer ind i den relevante kontekst. I løbet af skoleåret
vises ydermere 2-3 tyske film, efterfulgt af uddybende opgaver.
Pensum for tysk i 7. klasse er inddelt således:
Chunks - 20 dele
Duolingo - 10 dele
Ordbogskursus - 4 dele
Grammatik - 10 dele
Film - 3 dele

2. forløb (8.-9. klasse)

Der arbejdes primært med fagportalen Gyldendal Tysk 8. -10. klasse på både 8. og 9. klassetrin - et nyt og spændende materiale,
der opfylder Fælles Mål for faget, og indeholder mange forskellige interessante og vedkommende emner.
Gyldendals Webprøver i tysk bliver tillige indført i 8. og 9. klasse, som et godt og anvendeligt test-værktøj i skriftlig tysk for
både elever og lærere.
Som nævnt tidligere vil denne implementeringsproces naturligvis tage lidt tid, og der vil være en indkøringsperiode på begge
klassetrin.

8. klasse
I 8. klasse benyttes stadig chunks-baseret undervisning sideløbende med arbejdet på fagportalen Gyldendal Tysk 8. -10. klasse.
Fra portalen bliver der, i samråd med eleverne, udvalgt 3 interessante emner med god tid til at gå i dybden. Grammatikken
flettes fortsat ind i undervisningen, dér hvor det giver kontekstuel mening. Arbejdet med Duolingo fortsætter ligeledes, dog
primært som en slags kort opvarmning til timerne samt som hjemmearbejde. Tyske film er også på programmet i 8. klasse - her
er der sat tid af til 4 af slagsen.
Fokus på dette klassetrin er en videreudbygning af elevernes ordforråd, samt en sjov og naturlig tilgang til det at tale tysk.
Glæden ved sproget er stadig i højsædet, og den skabes via uformelle mundtlige interaktioner, spændende emner, små lege/spil,
simple skriftlige opgaver og film.
Pensum for tysk 8. klasse er inddelt således:
Chunks - 10 dele
Emner - 9 dele
Duolingo - 10 dele
Grammatik - 10 dele
Film - 4 dele

9. klasse
I 9. klasse bruges hovedsagelig fagportalen Gyldendal Tysk 8.-10. klasse. Her udvælges i samråd med eleverne 4 overordnede
temaer, der skal arbejdes med i løbet af skoleåret. Grammatikken flettes ind i undervisningen, så det passer ind, og dermed ikke
tager hovedfokus væk fra at forøge ordforråd og gøre sproget levende. Der vil i løbet af året også blive set 5 film.
Fokus på dette klassetrin er en videreudvikling af elevernes ordforråd, samt en sjov og naturlig tilgang til det at tale tysk.
Eleverne skal have mod på at kaste sig ud i at kommunikere i et sprog, som de endnu ikke er fuldt fortrolige med. De skal også
skrive stile i løbet af året.
Der skal skabes en glæde ved sproget, og den skabes gennem arbejde med de 4 temaer, små mundtlige øvelser, selvvalgte,
spændende emner, små lege/spil, skriftlige opgaver og film.
Klassen planlægger at tage på tur til Berlin i efteråret, hvor der er særlig fokus på Tysklands historie og kultur.
I løbet af skoleåret skal eleverne også stifte bekendtskab med den skriftlige prøve i tysk. Her bruges Gyldendals Webprøver.
Pensum for tysk 9. klasse er inddelt således:
Temaer - 4 temaer i 16 dele
Webprøver - 10 dele
Grammatik - 10 dele
Film - 5 dele
Stile - 5 dele

