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Mål/læseplan – tysk 7. klasse
Eleverne skal opnå færdigheder indenfor – og forståelse for nedenstående begreber:
A.KOMMUNIKATIVE FÆRDIGHEDER:
1.Lytte
2.Tale
3.Sproglige situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen
4.Læsning af tekster
5.skrivefærdighed

B.SPROG OG SPROGBRUG:
1.

Sprogets brug

2.

Aktivt ordforråd

3.

Ordklasser og deres funktion indbyrdes

4.

Sætnigsstruktur

5.

Bøjningsformer

C. SPROGTILEGNELSE - HVORDAN:
1.Tysk benyttes mest muligt.
2. forsøger at gøre sig forståelige
3.gætte kvalificeret
4. lytte- læsestrategier
5, Ordbøger, grammatiske oversigter.

D. Kultur- og samfundsforhold

Mål/læseplan tysk 8. klasse.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at:
Kommunikative færdigheder:


Forstå talt tysk om centrale og nære emner i forskellige teksttyper



Lytte og forstå



Læse og forstå indhold i forskellige teksttyper



Diskutere, udveksle meninger og informationer



Redegøre for en tekst



Udtrykke sig skriftligt



God udtale og intonation



Anvende et centralt ordforråd




Bruge faste vendinger og udtryk
Anvende læsestrategier



Anvende viden om grammatik



Retskrivning

Sprogtilegnelse:


Ligheder mellem tysk og andre sprog



Læsestrategier



Kommunikationsstrategier



Mod til at bruge sproget uden det nødvendigvis er helt korrekt



Informationer fra forskellige teksttyper



Praktisk –musiske udtryksformer



Skriveprocessens faser



Brug af grammatiske oversigter og ordbøger

Kultur- og samfundsforhold:


Almenviden om tysktalende lande



Foretage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur

Anvende tysk i mødet med tysktalende.

Mål/læseplan tysk 9. klasse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at:
Kommunikative færdigheder:


Forstå talt tysk om centrale og nære emner i forskellige teksttyper



Lytte og forstå



Læse og forstå indhold i forskellige teksttyper



Diskutere, udveksle meninger og informationer



Redegøre



Udtrykke sig skriftligt

Sprog og sprogbrug:


God udtale og intonation



Anvende et centralt ordforråd



Bruge faste vendinger og udtryk



Anvende lyttestrategier



Anvende læsestrategier



Anvende viden om grammatik



Retskrivning

Sprogtilegnelse:



Ligheder mellem tysk og andre sprog
Læsestrategier



Kommunikationsstrategier



Mod til at bruge sproget uden det nødvendigvis er helt korrekt



Informationer fra forskellige teksttyper



Praktisk –musiske udtryksformer



Skriveprocessens faser



Brug af grammatiske oversigter og ordbøger

Kultur- og samfundsforhold:


Almenviden om tysktalende lande



Foretage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur



Anvende tysk i mødet med tysktalende.

