
DEUTSCHSTUNDE 

»Deutschstunde« er en øvebog med til-
knyttet webgrammatik. I øvebogen er der
en kort introduktion til hvert emne. I web-
grammatikken er der mulighed for at få
yderligere forklaringer med relevante over-
sigter samt bøjningsskemaer i forhold til
øvebogens emner om sætningens kerne,
sætningens led, ordklasser, ordstilling, præ-
positioner, passiv og konjunktiv.
Øvelserne til de enkelte emner er struk-
tureret efter en progressionskurve, så de
første emners øvelser er syntaktisk og lek-
sikalsk enkle. Derved bliver fokus i videst
muligt omfang rettet mod arbejdet med
emnets udfordringer.
Sværhedsgraden stiger i takt med øvebo-
gens 7 emner. Det forudsættes, at man
bærer det tilegnede fra ét emne med sig til det næste, så øvelserne langsomt
og i takt med antallet af gennemgåede emner bliver vanskeligere, uden at
det bliver mærkbart eller fjerner fokus fra emnet.
Øvelserne er ligeledes struktureret ud fra en progressionskurve, så de første
øvelser til emnet er enklere at løse end de sidste. Tilegnelse af det gram-
matiske emne opbygges gennem bevidsthedsøvelser i form af tekststykker,
hvor der fokuseres på at identificere de specifikke sproglige kendetegn, fx
ved at finde det direkte objekt eller præpositioner, der styrer dativ etc. Der-
efter følger der indsætningsøvelser, hvor eleven kun tester det grammatiske
emnes kerne, inden der til de næste øvelser kobles sætninger, hvor eleven
skal oversætte sætninger, hvor det grammatiske emne er indbygget.
Til hvert emne er der opsamlingsøvelser, som gør det muligt at teste og
repetere det grammatiske emne i helhed. På websiden til »Deutschstunde«
ligger der til øvebogens emner supplerende repetitionsøvelser. Øvelserne
kan anvendes på klassen som et led i undervisningen eller som individuelle
hjemmeopgaver.
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