Kompetencemål for Tysk
Tysk omhandler sprog og kultur i et flersprogligt perspektiv med tilegnelsesprocesser, formidlingsprocesser
samt fremmedsprogsdidaktik, kommunikationsevne og interkulturel kompetence.
Kompetenceområder
Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering
Kompetenceområde 2: Sprog
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik
Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering omhandler den studerendes
kulturelle samt kommunikative kompetence med speciel fokus på sproget tysk i en globaliseret verden.
Kompetencemål: Den studerende kan analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener,
sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom.
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet planlægge, gennemføre og evaluere
læringsmålstyret tyskundervisning, der bidrager til
udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og
interkulturelle kommunikative kompetencer,

Vidensmål: Den studerende har viden om
sammenhængen mellem sprog og kultur samt
interkulturel kompetence, tyskdidaktik og
tyskdidaktisk forskning,

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte
samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv,
dem ind i deres historiske sammenhæng samt
som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og
analysere, udvælge og anvende tekster og medier, medier,
der passer til tyskundervisningen i folkeskolen,
anvende digitale teknologier og interaktive medier
hensigtsmæssigt i tyskundervisningen og
planlægge, gennemføre og evaluere internationalt
og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk
som kommunikationssprog.

it og medier i tyskundervisningen og
interkulturelle møder og tysk i den internationale
kontekst, både i forbindelse med undervisning,
kultur og erhverv.

Kompetenceområde 2: Sprog omhandler mundtlig og skriftlig kommunikation med hensyn til pragmatik,
ordforråd, grammatik og udtale.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på
tysk samt anvende formel og funktionel viden om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige
udvikling.
Færdighedsmål: Den studerende kan
analysere det tyske sprogs formsystem samt dets
funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i
skrift og tale,

Vidensmål: Den studerende har viden om
det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale,

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt tysksproget kommunikation i forskellige diskursive
på tysk i heterogene kontekster og være et
kontekster og
sprogligt forbillede for eleverne og
understøtte udvikling af elevers intersproglige
produktion og sproglige vækstpunkter.

intersprog og intersprogsudvikling.

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse omhandler læreprocesser og kommunikative processer af relevans
for egen og elevernes sprogtilegnelse og sproglige reception og produktion.
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på
reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes
kommunikative færdigheder på tysk.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre og evaluere
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder
formsystem og ordforråd på grundlag af analyser af
processer i sproglig forståelse og produktion,

Vidensmål: Den studerende har viden om
sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs
formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til
reception og produktion,

motivere elever til selvstændig brug og
eksperimenteren med sproget i samspil med andre,
anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever
med forskellige læringsforudsætninger,
anvende teknologi og mediers muligheder for
udvikling af såvel egen som elevers sprogtilegnelse
og
samarbejde med kolleger om inddragelse af
fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag.

læreprocessers betingelser og faktorer,
sproglæringsstrategier,
informationsteknologiens muligheder i forhold til
egen og elevernes sprogtilegnelse og
tværfaglighed.

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik omhandler tilrettelæggelse og udvikling af
sprogundervisning samt udvikling af elevernes innovative kompetencer.
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

Færdighedsmål: Den studerende kan
analysere sammenhænge mellem sprogsyn,
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden,
anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til
planlægning af læringsmålstyret undervisning i
samarbejde med eleverne og med inddragelse af
data fra evalueringer,
begrundet planlægge, gennemføre og evaluere
læringsmålstyrerede undervisningsforløb med
anvendelse af forskellige metoder,
undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og
evalueringsformer i relation til heterogene
elevgrupper,
udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til
konkrete undervisningsmål og målgrupper,
anvende forskningsresultater samt observationer til
analyse og udvikling af egen undervisning og
anvende teorier, værktøjer og redskaber til
udvikling af innovative kompetencer hos eleverne.

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og
historiske udvikling,
lovgrundlag, gældende bestemmelser og
vejledninger nationalt og internationalt, herunder
viden om læremidler, om læringsmålstyret
undervisning og evalueringsformer,
læringsmålstyret undervisning,
undervisningsdifferentiering og progression,
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb,
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning,

læremidler og medier til anvendelse i
tyskundervisningen,
aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder,
teorier, værktøjer og redskaber til innovation i
undervisningen.

Prøven i undervisningsfaget Tysk
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en tilstedeværelsesprøve på 6 timer.
Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, som foregår på dansk eller tysk, og en
fagdidaktisk orienteret besvarelse, som skal besvares på tysk.
1) En intersprogsanalyse af ukendt, autentisk elevtekst fra FSA eller FS10. Der ønskes en intersprogsanalyse
af elevens sprog, der besvares på dansk eller tysk med inddragelse af et skema.
2) En kortere besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er realistiske skrivesituationer. F.eks. brev/mail til
en tysk kollega, udveksling, etablering af en internetkontakt, mailudveksling med en klasse,
udvekslingsbesøg med en klasse i Tyskland, ansøgning om et Goethe-stipendium, fremstilling af eget
undervisningsmateriale, f.eks. til ’Stationenlernen’ eller andre arbejdsark. Besvarelsen skal være på tysk og
tage udgangspunkt i en ukendt fagdidaktisk tysksproget tekst (ca. 1 side), og inddrage stof fra
undervisningen.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under
tilstedeværelsesprøven. Den studerendes samlede aflevering skal give eksaminator og censor mulighed for

at vurdere, i hvilken grad den studerende opfylder kompetencemålene fra kompetenceområderne 1, 2, 3
og 4.
Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på tysk. Den studerende udarbejder 6 bredt formulerede diskussionsoplæg,
der også skal indeholde et performativt element, og som tilsammen skal dække alle fire
kompetenceområder. Der trækkes lod mellem den studerendes diskussionsoplæg (inklusive det
performative element). Om morgenen dagen før den mundtlige prøve meddeles det den studerende,
hvilket af diskussionsoplæggene der vil danne grundlag for prøven. Den studerende forbereder sin
præsentation på baggrund af det lodtrukne diskussionsoplæg med det performative element.
Den studerende får maks. 7 minutter til at indlede sin mundtlige prøve. Resten af eksaminationstiden
bruges på samtale i tilknytning til diskussionsoplægget og det performative element. Forberedelsestid: 1
døgn. Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis
prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Der er knyttet følgende
forudsætninger for deltagelse i prøven:


Aflevering af 6 diskussionsoplæg med et performativt element i angivet form og indhold til rette tid
og sted

