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Årsplan 2017/18 – Tysk International  

Fag Tysk FP10 Gymnastikefterskolen  Stevns 

Lærer MS Årgang 2017/18 

 
 

   

Uge Tema Indhold Tekster 

34-
38 

 
Tema 1: 
 
Teenagerleben 
 
 
 
 
 

- Grammatiktest – sprog og sprogbrugstest 
- Små interviews 
- Skrive tyske fiktive datingprofiler 
- Tekster om medier og ungdomsliv 
- Lære hinanden at kende 
- Videoklip om en modeblogger 
- Videoklip om de sociale medier 
- Gloser / nye ord og vendinger 

 
Multimodale tekster:  

*Gefahren Sozialer Netzwerke einfach erklärt - youtube 

 
*Vimeo.com  ”Bloggerportræt – interview med Anouk” 

Was nervt 

dich? 

 

Modebloggerin 

Anouk 

 

Liebe und 

Freundschaft 

 

Selfiekultur 

 

Cypermobbing 

 

Skriftlig 

aflevering 

38-
41 

Tema 2:  
 
Deutschsprachige 
Kultur und 
Reiseerlebnisse 
 
”Forberedelse af 
studierejse” 
 
 

- Tekster og materiale om Berlin 
- Tekster om tysksprogede lande 
- Rejseoplevelser 
- Planlægge studierejse 
- Forberedelse af infoaften for forældre 
- Se filmen Goodbye Lenin og arbejde med opgaver 

dertil 
- Gloser / nye ord og vendinger 

 
Studierejser for International i uge 41: EA og MS ude af 
huset. 
 
Multimodale tekster: Små videoklip med murens fald og 
genforeningen 
 
 
 
 
 
 

 

Aflevering i 

uge 39. 

 

 

 

 

 

Goodbye Lenin 
(Film) 
 

 

42 Efterårsferie. Ingen undervisning. Ingen 
undervisning 
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43 - 
44 

Tema 2:  
 
Afslutte 
Deutschsprachige 
Kultur und 
Reiseerlebnisse. 
 
Evaluering af 
studietur. 
 
 
 
 
 

- Efterbehandling af studietur 
- Evaluere 
- Afslutte temaet 

 

 

 

44-
45 

Tema 3:  
 
Sport und 
extremes Leben. 
 

- Tekster om extremsport 
- Tekster om sport og fritid 
- Kendte tysktalende personligheder der har været 

”ekstreme” 
- Felix Baumgartner, Jan Ullrich, Heidi Klum etc. 
- Videoklip om noget ekstremt 
- Sportsklip / reklameklip om sport 
- Lille projekt – Inddele i gruppe 
- Vælge en kendt tysktalende person der har gjort 

indtryk / sportsudøver 
- Fremlægge på tysk for klassen. (Svære fakta på 

dansk) 

Berlin 

Marathon 1,1 

 

Der Sprung 

vom Felix 

Baumgartner 

1,3 

 

Jan Ullrich  

 

Materiale om 

Heidi Klum 

 

 

46-
47 

Brobygning og 
obligatorisk 
selvvalgt opgave. 

Ingen undervisning  

48  
Skriftlighed inden 
terminsprøver 
 

- Introduktion af terminsprøve 
- Gennemgang af de grundlæggende regler 
- Øvelse af ordbogsopslag 
- Sprog og sprogbrugstests 
- Grammatikøvelser  

 

 

49 Terminsprøver. 
Omlagte dage.  
Alm. formiddag. 
 

Ved alm. formiddage fortsætter undervisningen med 
temaet Sport und extremes Leben 

 

50-
51-
52 

Alternativ uge. 
Juleafslutning og 
juleferie. 

Ingen undervisning  
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Kravene skærpes på FP10 i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer. 

Generelt øges niveauet på FP10, således at eleverne opbygger viden, strategier og færdigheder, der 

forbereder dem til undervisning på gymnasieniveau. Specielt i forhold til grammatikken.  

Skoleåret byder på et udvidet antal tyske tekster, hvor eleverne får større mulighed for en forståelse, 

fordybelse og en bredere indsigt i materialet. Der arbejdes med lærings- og kommunikationsstrategier, 

således at elevernes forståelse for faget udbygges og effektiviseres.  

1-2 Tema på tværs 
Og tema 3 
(MS på barsel 
resten af året) 

- Husprojekt i uge 1. 
- Fortsættelse af Sport und extremes Leben i uge 2. 

 

 

 

 

3-4 Gymnastikdage og 
skitur. 

Ingen undervisning  

5-7 Tema:  
 
Afslutte 
Sport und 
extremes Leben 
 

 

- Sport und extremes Leben fortsat. 
- Opsummere indhold 
- Opsummere læste tekster 
- Afslutte Sport und extremes Leben 
- Gloser / nye ord og vendinger 
 

 

 

8-9 Vinterferie og 
gymnastikdage 

Ingen undervisning  

10-
15 

Tema 4:  
 
Zukunft und 
Beruf 
 
 
OBS!! uge 11  
Faglighed på 
tværs 
Nyt tema i uge 11. 

- Tekster om fremtid og erhverv 
- Tekster om tysk skolesystem 
- Skrive om sin egen plan for fremtiden – skole / 

gymnasie og erhvervsplan 
- Evt. Fremlægge for hinanden på tysk 
- Gloser / nye ord og vendinger 
- Store personligheder – begge klasser og alle fag. 

  

16-
17 

Lodtrækning af 
fordybelses- 
områder 

  

18-
19 

Skriftlige prøver   

20 Aflevering af 
dispositioner 

  

21- 
slut  

Mundtlige prøver   
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På FP10 kombineres elevernes viden, formåen og kreativitet i tyskundervisningen.  

Dette kommer til udtryk ved selvstændige mundtlige oplæg samt i grupper, fælles debat i plenum, 

gruppearbejde med fokus på de i den angivne opgave konkret stillede rammer. 

Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i elevernes færdigheder og udbygges i forhold til 

elevens formåen, kompetencer og ihærdighed sammenholdt med de fra Undervisningsministeriets 

udstukne krav. 

I løbet af skoleåret arbejdes blandt andet med skriftlige opgaver og afleveringer.   

Skoleåret afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. 

 


