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Fælles for tysk på mellemtrinnet er færdigheds- og vidensmålene. Disse er opdelt i tre faser, hvor eleverne i løbet af perioden kommer fra det helt enkle 

sprog og videre til et mere nuanceret sprog. Der arbejdes altid med alle kompetencemålene, men på forskellige niveauer. Ved begyndelsen af hvert kapitel 

gennemgår vi de mål, der er sat for læringen, og ved afslutningen af kapitlerne skal eleverne gerne vise tegn på læring. Denne evaluering vil ske løbende bl.a. 

via små ordtests, rollespil, evalueringsopgaver eller tænk efter! 

Bogsystemet Der Sprung, som vi har på Friskolen for Hundelev og Omegn, er den nye udgave, som er ajourført med Fælles Mål, målstyring og evaluering. Der 

Sprung lægger op til, at eleverne selvstændigt kan arbejde med forskellige opgaver på nettet. Der Sprung + Der Sprung 1 sammen med elementer fra 

begyndersystemet Deutsch macht Spass 1 og 2 og enkelte andre materialer fra FCU bliver basis for undervisningen på begge årgange. Deutsch macht Spass 

understøtter desuden formidling af tysk kultur, hvilket er et af fagets mål. 

I videst muligt omfang vil jeg bruge de af forlaget Alinea udarbejdede årsplaner.  

Alle elever kommer til at arbejde med eller fortsætte arbejdet med ekstrahæfterne: Gut gemacht og Pirana. Disse hæfter træner og sikrer en mere intensiv 

indlæring af grammatik, ordforråd m.m. Der arbejdes desuden løbende med ordforråd gennem tekst, sang, musik, bankospil, domino, og små you-tube 

udsendelser. 

Færdigheds- og vidensmål hæftet op på bogsystemet Der Sprungs enkelte kapitler til alle årgange/faser findes på forlagets web-sider. Samme sted finder man 

læringsmål og tegn på læring for 1. forløb: 5. – 7. klasse. 



 

 

 

 

6. – 7. årgang: 

Klasserne kommer til at arbejde med elementer fra Deutsch macht Spass, fordi dette system med udgangspunkt i nye fælles mål indeholder videooptagelser, 

der bidrager til at gøre materialet relevant, interessant og interessevækkende. Når eleverne fx skal kunne „forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra 

situation, gestik og mimik“ (citat fra de nye Fælles Mål), så er videooptagelser med jævnaldrende og om alderssvarende temaer et godt supplement til 

tyskundervisningen på mellemtrinnet. 

Under „sprogligt fokus“ nævner de nye Fælles Mål, at eleverne skal kunne efterligne og gentage tyske ord og udtryk, og de skal tilegne sig viden om forskelle 

mellem dansk og tysk udtale. Læreren er her den primære „rollemodel“, så eleverne fra 1. time indøver den rigtige udtale, intonation og sprogrytme.  

Det gælder om at fremme elevernes lyst til at lære tysk. Hvor det er relevant, vil der blive suppleret med andre materialer. Ligeledes kommer eleverne til at 

arbejde med Gut Gemacht og Pirana, i det omfang tiden tillader. Arbejdet med dette materiale vil blive brugt fremover, hvorfor det ikke altid kommer til at 

følge skoleåret. 

I skoleåret 2020/21 er der 2 ugentlige timer hele året. 

Henriette Dalsgaard 

  

 

 


