
Mål for tyskundervisningen på Den fri 
Hestehaveskole. 
 
Formål for faget tysk 
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og 
færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig 
mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om 
tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 
Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt 
styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at 
eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres 
videre udvikling. 
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i 
tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af 
egen kultur. 
 
 
På Den fri Hestehaveskole tilrettelægges tyskundervisningen ud fra 
undervisningsministeriets fællesmål for tyskundervisning. 
Vi evaluerer løbende undervisningen ud fra faghæftets trin- og slutmål. 
www.uvm.dk 
 
 
På de enkelte klassetrin tilrettelægger den enkelte tysklærer undervisningen, så 
fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder varetages 
 
 
 
Signalement af faget Tysk 
Der undervises i tysk på 7./8. – 10. klassetrin. 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 
∑ Kommunikative færdigheder 
∑ Sprog og sprogbrug 
∑ Sprogtilegnelse 
∑ Kultur- og samfundsforhold 
I tysk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder 
udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget tysk, og når tysk indgår i 
tværgående emner og problemstillinger. 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed 
for at 
∑ anvende tysk som kommunikationsmiddel 
∑ anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen 
hensigtsmæssig 
∑ anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk og fortsat udvikler 



deres sprog 
forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande. 
 
På Den fri Hestehaveskole udmøntes dette rent praktisk gennem lege, sange, musik, 
video, spil, drama, samtale og læsning. 
Vi ser motivation, nysgerrighed, tryghed og lyst som drivkraften til at kunne lære og 
udvikle sig inden for et nyt fremmedsprog. 
 
Slut- og trinmål. 
Vi henviser til årsplanerne for tysk på skolens hjemmeside; www.hestehaveskolen.dk 
hvor en uddybning af fagets indhold, den enkelte undervisningens tilrettelæggelse og 
målene for hvert klassetrin beskrives. 
Hvert år evalueres disse inden for fagteamet. 
 
    
 
 
  


