TYSK SOM FELLESFAG OG PROGRAMFAG
Visste du at Tyskland er en av
Norges viktigste
handelspartnere? Likevel mister
norske bedrifter ifølge NHO
kontrakter med tyske firma fordi
nordmenn ikke kjenner språket
og landets kulturelle koder godt
nok. (Les mer her.)
Visste du at både Hamsun,
Munch og Strindberg bodde i
Berlin på samme tid, og at det å
lære tysk gir deg innblikk i en
lang og svært viktig
kulturtradisjon? Og har du fått
med deg at Tyskland er et foregangsland i miljøsaken, eller at landet har vedtatt å fjerne all
atomkraft innen 2022?
Dette er noe av det du lærer om i tyskundervisningen på Oslo handelsgymnasium. I tillegg til
å lære deg språket, er tysklærerne på OHG opptatt av at du skal bli kjent med det
tyskspråklige landområdet og dets rike kultur.
Vi ønsker at du skal kunne bruke språket aktivt, og ha glede av språkferdighetene dine! Etter
to eller tre år med tysk hos oss er målet at du skal kunne føre en samtale med tysktalende
personer og skrive både formelle og uformelle tekster. Derfor snakker både lærere og elever
så mye tysk som mulig i timene. Det tyske språket er nært beslektet med det norske, og dette
bidrar til at du kan lære relativt mye på få år. I tysktimene på OHG leser vi tekster fra tyske
aviser og blader, hører tysk musikk, spiller spill og rollespill, og diskuterer. Vi ønsker at dere
er aktive i timene og lærer hvor gøy det er å kunne snakke et fremmed språk.
Vg2-elever som har tysk nivå II, får prøve dette i praksis når vi reiser på skoletur til Berlin.
Og Vg3-elever som går videre med tysk nivå III, får tilbud om enda en uke i Tyskland. Disse
turene er en svært god forberedelse til en eventuell muntlig eksamen.
I muntlig tysk er kommunikasjonen og språkgleden det viktigste, men når vi skriver, må vi
også ta hensyn til de grammatiske reglene. En systematisk tilnærming til det skriftlige språket
er derfor også viktig hos oss. Film og tv-serier brukes ikke som “vikar”, men for å utvide både
historieforståelsen og kjennskapen til de kulturelle forskjellene mellom det tyske og det
norske språkområdet. Vi jobber også tverrfaglig, særlig opp mot fag som økonomi og
markedsføring, i tyskundervisningen.
Læreplanmålene ligger på www.udir.no: http://www.udir.no/kl06/ENT1-01.
På Vg1 oppfordrer vi elevene våre til å delta i Språkiaden, som er en språkkonkurranse
mellom skolene i Oslo kommune der vinnerne får en tur til Berlin.

