Tysk B-niveau
(2-årigt)
1g

2g

Forstå talt tysk om kendte og ukomplicerede ukendte emner, når der tales
enkelt standardsprog
Læse og forstå ubearbejdede hovedsageligt nyere tysksprogede tekster

Forstå talt tysk om kendte og ukendte emner, når der tales standardsprog

Udtrykke sig skriftligt på tysk med et enkelt ordforråd med kendskab til den
centrale morfologi og syntaks
Anvende relevante lytte- og læsestrategier samt mundtlige og skriftlige
kommunikationsstrategier
På tysk redegøre for litterære tysksprogede tekster og andre kunstneriske
udtryksformer samt lave en simpel analyse og fortolkning af disse

Læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre
tysksprogede tekster samt ikke-gennemgåede, ubearbejdede moderne
tysksprogede prosatekster
Redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner, analysere
disse og perspektivere til andre tekster, idet der benyttes et nuanceret
ordforråd samt anvendes elementær morfologi og syntaks korrekt
Føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om
emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige
synspunkter
Udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster
og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste
vendinger og udtryk
Udtrykke sig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i
den centrale morfologi og syntaks
Anvende og udbygge relevante lytte- og læsestrategier samt mundtlige og
skriftlige kommunikationsstrategier
På tysk redegøre for og reflektere over litterære tysksprogede tekster og
andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse

Redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i
tysksprogede lande

Redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i
tysksprogede lande

Opnå elementær viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande
i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt

Inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i
tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster

Redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner og analysere
disse, i det der benyttes et enkelt ordforråd samt anvendes elementær
morfologi og syntaks nogenlunde korrekt
Føre en samtale på et forståeligt tysk om emner, de er fortrolige med, samt
redegøre for forskellige synspunkter
Udtrykke sig på tysk om gennemgåede tysksprogede tekster og emner med
anvendelse af et meget enkelt ordforråd.

sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og
samfundsforhold.

og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med
andre kultur- og samfundsforhold.

Skriftligt arbejde

Skriftligt arbejde

Elevtid: 20 timer

Elevtid: 20 timer

Opgaver med gradvist stigende sværhedsgrad.

Opgaver med gradvist stigende sværhedsgrad.

Opgavetyper:

Opgavetyper:

•

•

Receptive opgaver: F.eks. indsættelsesopgaver, diktater,
multiple-choice opgaver
Reproduktive opgaver: F.eks. oversættelser, kryds og tværs
Reproduktive og produktive opgaver: F.eks. oplæg, mindmap,
associationsmap, hurtigskrivning, referater, grammatiske
øvelser
Frie opgaver: F.eks. resumé, referat, logbog

•
•
•
•
•
•
•

Kasusbrug
Artikler
Verbets tider
Kongruens
Præpositioner
Ordstilling
Pronominer

•
•

•
•
•
•

Grammatik

Receptive opgaver: F.eks. indsættelsesopgaver, diktater,
multiple-choice opgaver
Reproduktive opgaver: F.eks. oversættelser, kryds og tværs
Reproduktive og produktive opgaver: F.eks. oplæg, mindmap,
associationsmap, hurtigskrivning, referater, grammatiske
øvelser
Frie opgaver: F.eks. resumé, referat, analyse, fortolkning,
vurdering, logbog
Grammatik

•
•
•
•
•

Adjektivernes bøjning
Aktiv/passiv
Konjunktiv
Kasusbrug
Ordstilling

