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Kommunikative Færdigheder 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 

der sætter dem i stand til at 

forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt 
tysk om centrale og nære emner 

Alle har opnået det 

læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i 
forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og 

nære emner 

Alle har opnået det 

deltage i samtale om centrale og nære emner Næsten alle har opnået det 

redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i 

forbindelse med centrale og nære emner på baggrund 
af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige 

erfaringer 

Næsten alle kan udføre dette 

udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og 

sammenhængende 
sprog omcentrale og nære emner 

Næsten alle kan udføre dette 

 

 

Sprog og Sprogbrug 

udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør 
sproget klart og forståeligt 

Alle har opnået det 

udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden 

for centrale og nære emner 

Alle har opnået det 

anvende ofte forekommende faste vendinger og 

kulturbundne udtryk 

Alle har opnået det 

anvende relevante lytte- og læsestrategier Alle har opnået det 

anvende relevante kommunikative strategier i 

forbindelse med samtale og redegørelse 

Næsten alle har opnået dette 

anvende grundlæggende sprogbrugs- og 

retstavningsregler, så kommunikationen lykkes 

Næsten alle har opnået dette 

 

 

Sprogtilegnelse 

vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk Alle har opnået det 

udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog Alle har opnået det  

vælge relevante lytte- og læsestrategier Alle har opnået det 

vælge relevante kommunikationsstrategier Næsten alle har opnået det 

udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og 
udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet 

Delvist opnået 

anvende it og mediers muligheder i forbindelse med 
tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning 

og i forbindelse med netværk 

Næsten alle har opnået det 
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uddrage og anvende informationer af forskellige typer 
tekster 

Næsten alle har opnået det 

vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-

baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige 
udtryk 

Næsten alle har opnået det 

vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse 
af viden om skriveprocessens faser 

Alle har opnået det 

anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og 

grammatikkontrol 

Alle har opnået det 

 

Kultur- og Samfundsforhold 

anvende grundlæggende viden om geografi og historie 

og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende 

lande 

Alle har opnået det 

drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer 
og egen kultur 

Alle har opnået det 

anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med 
tysktalende 

Næsten alle kan udføre dette 

vise forståelse for andres levevis og deres kulturer Alle har opnået det 

 
 

 

 


