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Fagformål og fagbeskrivelse af faget tysk på Kolding Friskole 

 

Fagformål: 

Eleverne på Kolding Friskole modtager undervisning i faget tysk fra i 5. – 9. kl. 

Formålet med undervisningen læner sig op ad Fagformålene for Tysk, der er beskrevet i 

undervisningsministeriets vejledninger for faget. Eleverne vil gennem en progressiv udvikling af 

faget fra 5.-9. klasse øve sig i, og arbejde frem mod en forståelse for de elementer der er centrale for 

faget i grundskolen.  

Grundlæggende er det vores mål at give eleverne modet og lysten til at udtrykke sig på tysk, 

mundtlig og skriftlig samtidig med, at der arbejdes med materiale, der er med til at eleverne en 

viden om kultur-og samfundsforhold i de tysktalende lande. Vi tror på, at det er med til at styrke 

deres internationale og interkulturelle forståelse, hvilket ligger i god tråd med skolens ønske om at 

give eleverne en viden andre mennesker og kulturer omkring os. Vi bestræber os på at bevare 

elevernes nysgerrighed og glæde ved at lære et fremmedsprog på forskellige måder. Vi arbejder på 

at give en bred samfundsvinkel gennem undervisningen med medier, nyhedsudsendelser, film, 

lytteøvelser mm. 

Faget tysk er et af udtræksfagene for Folkeskolens afgangsprøvens. Trækkes faget, kommer eleverne 

enten til en mundtlig eller en skriftlig eksamen. Det betyder, at der progressivt arbejdes med at øve 

eleverne i lytteøvelser, fri skriftlig fremstilling, med grammatisk opmærksomhed og med fri tale ud 

fra et selvvalgt fordybelsesområde og klassens tyskpensum fra 9. klasse.  

 

Fagbeskrivelse 

Tysk i 5.- 6. klasse 

 Der arbejdes blandt andet med følgende: 

-forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner der er konkrete, dagligdags og 

virkelighedsnære samtidig med, at de appellerer til deres fantasi. 

-skrive enkle sætninger. 

-arbejde med information i enkle tekster samt billeder. 

-anvende opslagsteknologier og har viden om informationssøgning. 

-sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur, samt får en forståelse af sammenhængen 

mellem tysk sprog og kultur 

Tysk i 7.-9. klasse 

Der arbejdes blandt andet med følgende: 

- emneområder og aktiviteter, som tilgodeser en større modenhed i elevgruppen.  

- arbejde med en høj grad af selvstændighed og fordybelse.  
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- arbejde med sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur 

- forstå forskellige typer af tekster om nære emner. 

- skrive enkle sætninger klart og forståeligt samt skrive i et enkelt sprog med fokus på situation, 

afsender og modtager, 

- kende til sprogets funktion i forskellige situationer. 

- kende til centrale grammatiske – og sprogbrugsregler. 

- anvende digitale medier til kommunikation på tysk og har viden om forskellige 

kommunikationsformer i forskellige medier og genrer. 

- formulere sig om væsentlige elementer af tysktalende landes kultur og kan beskrive kulturer samt 

levevis. 

- gengive viden om samtaleformer i tysktalende områder og kan kommunikere på tysk både lokalt 

og globalt. 

 

Med denne opdeling af den faglig progression i faget arbejdes der frem mod, at eleven får tillid til 

egne evner, både skriftligt og mundtligt, og derved finder lysten til at bruge og beskæftige sig 

med det tyske sprog og den tyske kultur fremadrettet. 

 

 

 

 


