
 
 

Mit barn skal have   
Tysk 

 

- en forældrefolder om tysk  
på mellemtrinnet og i udskolingen 
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Hvordan lærer man noget nyt?  
- - - - X 
Når man skal lære at spille fodbold, finder man sig en bold og går i 
gang med at spille. Hvis man for alvor vil være dygtig, finder man 
sig en træner, der kan hjælpe én på vej med gode råd og tekniske 
finesser.  

Lige præcis sådan er det også at lære et nyt sprog som tysk. Man skal 
have en ”bane”, hvor man kan øve sig i at bruge sproget og en 
”træner”, som kan hjælpe sprogudviklingen på vej.  
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Fokus på kommunikation  
- - - - X 
Man lærer et sprog som tysk for at 
kunne kommunikere med det. Man lærer 
et sprog ved at tale det.  

Eleverne skal turde kaste sig ud i 
det og prøve sig frem. De skal 
anvende de tyske ord og vendinger, 
som de allerede kan, og de skal 
spørge til de tyske ord, vendinger 
og udtryk, som de endnu ikke kan.  

 

 

“Man lærer sproget, mens man bruger det -  

og bruger sproget, mens man lærer det” 

 

Hvordan kan jeg som forældre støtte mit barn i sprogtilegnelsen?  
- - - - X 
Som forældre kan du støtte og hjælpe dit barn med sprogtilegnelse på 
flere forskellige måder. Du kan bl.a. opfordre dit barn til at lytte 
til tysk musik, se musikvideoer med tyske lyrics, se tyske film og 
serier samt følge tyske youtubere på de sociale medier.  
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LINKS OG GODE IDÉER 
- - - - - X 
Musik  

● Spotify: Lyt til tyske playlister som Deutschpop og Deutschrap.  
● Youtube: Se musikvideoer med tyske lyrics. 
● LyricsTraining: Lyt til tyske sange og indsæt de manglende ord 

fra teksten (tysk “karaoke”).  
 

Film og serier 
● Netflix: Sæt tysk tale og tyske undertekster til.  
● Amazon Prime Video: Stream tyske film og serier.  

 
Litteratur 

● Onleihe: Lån og læs tyske bøger digitalt. 
https://www2.onleihe.de/goethe-institut/frontend/welcome,51-0-0-1
00-0-0-1-0-0-0-0.html  

 
Sociale Medier 

● Youtube: Følg tyske youtubere.  
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