
Årsplan for 5. kl. 

August: Vi arbejder med forståelse af ord og vendinger f.eks. ved leg, vendespil, tegninger. Vi starter med 

beslægtede ord, som fx. Arm – arm, Finger – finger, Hund – hund.  Og tallene 1-10 

September: Vi arbejder med små sætninger f.eks. gennem sang, leg, spil og bevægelse. Desuden kan 

eleverne fx hilse og sige ”Guten Tag/Tschüss” og ”Wie geht´s”.   

Oktober: Vi arbejder videre med vendinger og budskaber fra deres hverdag. Fx Villa, Computer, Revolution, 

Problem + spørge - og svarteknikker med de vigtigste spørgeord som fx Wer?, Wie?, Was?, Wo? og Wann?  

November: Vi arbejder med den tyske udtale samt ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale, fx 

arm/Arm, ben/Bein  mig,dig,sig/mich, dich, sich  sammenlignet med ”i   

December: Vi arbejder med det tyske sprogs særlige lydmæssige kendetegn, fx sch/ch, au/äu/eu ei/ie, 

v/w/f, og sammenhængen mellem skrift og lyd.   

Januar: For at blive bevidste om, at mange tyske ord kan forstås ud fra den nære sproglige slægtskab med 

dansk arbejder vi med f.eks. substantiver som ”Telefon”, ”Adresse” og ”Bibliothek” eller ord som ’Haus’, 

’Mann’, ’Bild’ og ’Uhr’; verber som fx ’ich komme’, ’ich höre’ og ’ich sehe’ og adjektiver som ’gut’, ’schön’ og 

’langsam’.   

Februar/Marts: Vi arbejder med udsagnsordene ”sein og haben” 

April/maj: Vi skriver meget enkle sætninger, bl.a. ved brug af let genkendelige ord.   

Juni: Nu udvides arbejdet med gættestrategier, især ud fra sammenhænge og billedmateriale. Fokus 

udvides langsomt til faste udtryk og korte sætninger, fx i form af billedtekster. Det er væsentligt, at elever- 

ne kan finde støtte i billeder, tegneserier og korte film. 
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Forenklede Fælles Mål 

Mundtlig kommunikation  

5. - 7. klasse 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog 

Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: 

Lytning fokuserer på elevernes begyndende lyttefærdighed. 

Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre. 

Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med mundtlig fremstilling. 

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt. 

  

Lytning 

I arbejdet med lytning er der fokus på sammenligninger mellem danske og tyske/engelske ord samt kulturbundne 

udtryk. Undervisningen omfatter arbejde med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lette lydmaterialer som 

sang, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil, hvor situation, gestik og mimik eller billedmateriale 

bidrager til afkodningen. Der skal i undervisningen opbygges en lyttestrategi i forhold til informationer vedrørende 

kendte emner fra hverdagen med begyndende fokus på at forstå budskaber og tekster som helhed. 

Først skal eleverne arbejde med forståelse af ord og vendinger i situationer, hvor sprog og handling gennem kropssprog, 

gestik og mimik knyttes sammen, fx i forbindelse med simple anvisninger i klasseværelset eller i leg eller iagttagelse af 

filmklip. Eleverne skal arbejde med ord, der er beslægtet med dansk. 

Derefter skal eleverne arbejde videre med forståelse af transparente ord, vendinger og budskaber fra deres hverdag, fx 

ordet Hund. 

Senere skal eleverne arbejde med at lytte til hovedindholdet i tekster, film, billeder og medier, der omhandler emner fra 

hverdagen samt gætte på indhold i kendte situationer, fx ved at finde og forstå nøgleord. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik  

Vidensmål  Eleverne har viden om det tyske sprogs nære sproglige slægtskab med dansk  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner  
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Vidensmål  Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer  

 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om at lytte efter hovedindhold  

Samtale 

Undervisningen omfatter elevernes arbejde med sange, dialoger, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og 

rollespil. De skal gennemføre meget korte samtaler inden for nære emner og arbejde med spørgsmål og svar. 

Først skal eleverne tilegne sig ord og udtryk gennem sang, leg, spil og bevægelse. 

Derefter skal eleverne arbejde med spørge- og svarteknikker, herunder bl.a. med de vigtigste spørgeord som fx wer, 

wie, was, wo og wann. Eleverne skal lære at bruge spørgsmålet som udgangspunkt for eget svar. 

Senere skal eleverne arbejde med strategier i små dialoger, rollespil og interviews, hvor de tager udgangspunkt i deres 

dagligdag. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse  

Vidensmål  Eleven har viden om enkle situationsbundne ord og vendinger  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om relevante spørgeord og svarstrategier  

 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om enkle kommunikationsstrategier  

 
 

Præsentation 

Undervisningen omfatter tilegnelse af ord og vendinger fra elevernes nære miljø. Der arbejdes med bevidstgørelse af 

ordfelters funktion i tilegnelsen af ordforråd. Desuden arbejder eleverne med ordbogsopslag og krav til mundtlig 

præsentation. 
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Først skal eleverne arbejde med at fortælle om sig selv og deres familie ved at bruge det relevante ordforråd. Desuden 

skal eleverne lære sig at bruge hilse- og præsentationsformer. Derefter fortsætter arbejdet med, at eleverne skal tilegne 

sig et ordforråd til at fortælle om sig selv og deres nære miljø, fx skole og fritid. Senere skal eleverne arbejde med at 

forberede en enkel fortælling om et nært emne og kunne finde relevant ordforråd og vendinger. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan præsentere sig selv og sin nærmeste familie  

Vidensmål  Eleven har viden om faste udtryk for præsentationsformer  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan præsentere nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om brug af ord og udtryk om nære emner  

 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om forberedelse af enkle præsentationer på tysk  

Sprogligt fokus 

Undervisningen har fokus på tilegnelse af karakteristiske træk ved tysk udtale, herunder intonation og rytme. Derudover 

skal eleverne blive fortrolige med den simple sætnings opbygning gennem træning. 

Først skal eleverne anvende karakteristiske træk ved tysk udtale samt ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale, 

fx ben/Bein. 

Derefter skal eleverne arbejde med det tyske sprogs særlige lydmæssige kendetegn, fx sch/ch, au/äu/eu ei/ie, v/w/f, og 

de arbejder med sammenhængen mellem skrift og lyd. 

Senere skal eleverne gennem mundtlige træningsøvelser blive fortrolige med den simple sætnings grundstruktur, dvs. 

grundled, udsagnsled og genstandsled, med brug af navneord eller stedord. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og udtryk  

Vidensmål  Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation  

Vidensmål  Eleven har viden om udtale, intonation og forholdet mellem skrift og lyd  
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 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan formulere enkle sætninger  

Vidensmål  Eleven har viden om den simple sætningsopbygning  

 

Skriftlig kommunikation 

5. - 7. klasse 

Eleverne kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog 

Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: 

Læsning fokuserer på elevernes forståelse af budskaber og tekster på skrift. 

Skrivning fokuserer på elevernes skriftlige udtryksfærdighed. 

Tekster og medier fokuserer på elevernes anvendelse af digitale medier. 

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes begyndende sproglige viden. 

  

Læsning 

Der arbejdes med læsning igennem hele forløbet fra 5.-7. klasse. Der arbejdes fra den første undervisning med at læse 

og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle udsagn og tekster om nære og genkendelige emner. 

Først gøres eleverne bevidste om, at mange tyske ord kan forstås ud fra det nære sproglige slægtskab med dansk eller 

andre sprog eller ud fra en sammenhæng. 

Derefter udvides arbejdet med gættestrategier især ud fra sammenhænge og billedmateriale. Fokus udvides langsomt til 

faste udtryk og korte sætninger, fx i form af billedtekster. Det er væsentligt, at eleverne kan finde støtte i billeder, 

tegneserier og korte film. 

Senere læser eleverne korte og sprogligt enkle tekster, der omhandler nære emner, ofte med støtte i billeder og lyd. Der 

er fokus på at opbygge elevernes forståelse for at læse efter hovedindhold. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan forstå enkle ord og udtryk  

Vidensmål  Eleven har viden om transparente ord og udtryk  

 Fase 2 
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Færdighedsmål  Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng  

Vidensmål  Eleven har viden om gættestrategier  

 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner  

Vidensmål  Eleven har viden om at læse efter hovedindhold  

Skrivning 

I den første undervisning arbejdes der med at skrive ord, udtryk og meget korte tekster inden for nære emner. 

Først motiveres eleverne til at skrive enkle ord og udtryk, bl.a. ved brug af transparente eller let genkendelige ord uden 

krav om korrekthed. 

Derefter skriver eleverne meget enkle sætninger, bl.a. ved brug af transparente eller let genkendelige ord. 

Senere skal eleverne skrive korte tekster om deres hverdag. Der er fokus på selvstændig anvendelse af 

opslagsteknologier. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven har mod på at skrive på tysk  

Vidensmål  Eleven har viden om skrivning fra andre sprog  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan skrive enkle ord og udtryk  

Vidensmål  Eleven har viden om forholdet mellem lyd og stavning  

 Fase 3 

Færdighedsmål  Eleven kan skrive enkle sætninger  

Vidensmål  Eleven har viden om brug af opslagsteknologier  

Tekster og medier 

Eleverne skal sent i forløbet arbejde med tekster og medier. De skal søge og anvende enkle informationer på tysk og 

trække væsentlige informationer ud fra hjemmesider eller ungdomsmagasiner om emner, de har særlig interesse for, fx 

fodbold, ferierejser eller idoler. Det kan være væsentlige årstal, steder eller begivenheder. 

 Fase 1 
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Færdighedsmål  Eleven kan arbejde med information i enkle tekster og billeder  

Vidensmål  Eleven har viden om tekstopbygning og informationssøgning på tysk  

Sprogligt fokus 

Sent i forløbet skal der sættes egentligt fokus på det sproglige i den skriftlige produktion, fordi motivationen til at 

producere skriftligt tysk ikke må gå tabt. Det er vigtigt, at eleverne har lyst og selvtillid og mod på at bruge sproget. 

Der skal på dette tidspunkt være fokus på, at budskabet er klart og forståeligt. Eleverne skal have relevant korrekt input, 

som bearbejdes i skriveøvelser uden egentlig grammatisk bevidsthed. Det handler primært om automatisering og 

imitation. Eleverne skal derfor bl.a. høre bøjningerne af sein og haben anvendt i dialoger (med fokus på 1. og 2. person) 

og læse dem i tekster (med fokus på 3. person). Der kan i visse øvelser være fokus på retstavning og tegnsætning, i 

andre på ordforråd, så kommunikationen lykkes. Det er vigtigt at inddrage diverse ordbøger. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt  

Vidensmål  Eleven har viden om retstavning og tegnsætning  

 

Kultur og samfund 

5. - 7. klasse 

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur 

Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: 

Kulturforståelse fokuserer på elevernes voksende indsigt i tysk kultur. 

Kulturmøder fokuserer på elevernes kommunikative adfærd i mødet med tysktalende kulturer. 

  

Kulturforståelse 

Eleverne skal arbejde med geografi for at forstå levevilkår i Tyskland og de tysktalende lande og som basis for en 

historisk forståelse. 

Der skal arbejdes med sammenligninger mellem tyske kulturer og elevernes egen kultur. 

Et stykke inde i forløbet skal eleverne arbejde med at anvende billedmateriale og medier til at få indsigt i Tysklands 

geografi og tyskernes levevilkår. 
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Sidst i forløbet udvides fokus til de tysktalende landes geografi og levevilkår, og eleverne sammenligner med egen 

kultur, fx ved at læse og se billeder om boligforhold, familieliv, skole og fritid. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort  

Vidensmål  Eleven har viden om tysktalende landes geografi  

 Fase 2 

Færdighedsmål  Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur  

Vidensmål  Eleven har viden om levevilkår i tysktalende lande  

Kulturmøder 

Eleverne skal arbejde med kulturens indflydelse på sprog og sproglig adfærd ud fra en sammenligning med dansk 

uformalitet og tyske høflighedskonventioners betydning for at kunne begå sig i kulturmøder. 

Sidst i forløbet skal eleverne arbejde med enkle faste, kulturbundne udtryk, som anvendes i mødet med tysktalende, fx 

tiltaleformer og situationsbundne høflighedsudtryk som bitte, danke, Herr/Frau, genau og sehr schön. 

 Fase 1 

Færdighedsmål  Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende  

Vidensmål  Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur  
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