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 Tema Indhold Tekster 

  
Tema 1: 
 
Welt eines 
Teenagers 
 
 
 
 
 

- Intro og opstart 
- Introduktion af padlet.dk 
- Små interviews 
- Tekster om medier, musik, ungdomsliv, skole og fremtid 
- Lære hinanden at kende 
- Videoklip om de sociale medier 
- Gloser / nye ord og vendinger via ordforrådskort 
- Øvelse i ordbogsopslag – få kendskab til ordbogen.com 
- Fremlæggelser om musik 
- Grammatikopgaver  

 
Multimodale tekster:  
*Gefahren Sozialer Netzwerke einfach erklärt 
 
*Einfach erklärt: Was ist Cybermobbing: 
https://www.youtube.com/watch?v=idDgeMkJqH4 
 
Deutsche Schulsystem  
*https://www.youtube.com/watch?v=Q44V-_Icbjc 
 
*Deutsche Musik: ”Astronaut”  
https://www.youtube.com/watch?v=WPFLAjmWCtk 
 
* Jugendliche und ihre Freizeit:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OKng-gZjezw 
 
*Das perfekte Selfie 
 

Selfiekultur  
1,4 
 
Cyper-mobbing 
1,9 
 
Fit und Gesund 
1,7 
 
Das Schulsystem 
im Überblick 1,6 
 
Musik und Idole 
 
Skriftlig 
aflevering 

 Tema 2:  
 
Deutsch-
sprachige 
Großstädte 
und Kultur 
 
 
 

- Tekster og materiale om tysktalende storbyer 
- Tekster om tysksprogede lande 
- Tysk kultur som fagligt fokus bl.a tekster om madkultur, fodboldkultur, 

musik og festivaler 
- Kulturforståelse 
- Fremlæggelser i grupper om tysktalende storbyer f.eks. Berlin, Hamburg, 

München, Wien und Bern  
- Rejseoplevelser 
- Gloser / nye ord og vendinger ved brug af ordforrådskort 
- Grammatikopgaver  

 
Multimodale tekster: 
*Typisch Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=eEkKHANV7fY 

*Deutsche Großstädte 

https://www.focus.de/immobilien/videos/top-5-metropolen-in-diesen-deutschen-
staedten-lohnt-sich-das-leben_id_4890291.html 

*Multimodale tekster der passer til teksterne 

 

 
Blandede tekster 
om tysk- 
Talende storbyer 
og kulturer 
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42 Efterårsferie Ingen undervisning. Ingen under-
visning 

 Tema 2:  
 
Afslutte 
tema 2. 
 
 

 

- Afslutte temaet 
- Repetition og opsamling 

 
 

 

 

 

 
Tema 3:  
 
Leben mal 
anders 
 

 
- Tekster om forskellige måder at bo og leve på 
- Fokus på at være anderledes 
- Gloser / nye ord og vendinger ved ordforrådskort 
- Billedeanalyse på tysk 
- Homosexuelle 
- Hjemløse 
- Punkere 
- Veganere  
- Grammatikopgaver  

 
Multimodale tekster: 

*Gay Pride Berlin Video: 

https://www.youtube.com/embed/kK0nifo2KK4?iv_load_policy=3&rel=0&showinfo=0 

*Obdachlose Jugendlichen auf die Straße 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=x-SR5WxiUjQ 

 
Blandede tekster 
til temaet 

46-47 Brobygning 
og 
obligatorisk 
selvvalgt 
opgave. 

Ingen undervisning  

 

 

 

 

 

 

 

 
Skriftlighed 
inden 
termins-
prøver 
 

Tema 3 fortsat 
- Introduktion og afvikling af terminsprøve (uge 49) 
- Gennemgang af de grundlæggende regler 
- Øvelse af ordbogsopslag 
- Sprog og sprogbrugstests 
- Grammatikøvelser  
 

Uge 50 omlagte dage – ingen undervisning. 

 

 

51 Omlagte 
dage.  
 

- Evt. tema 3 fortsat  

52 Alternativ 
uge. Jule-
afslutning 
og juleferie. 

Ingen undervisning  

1-2 Tema 3 
fortsat 
 

- Fortsættelse og afslutning af Leben mal anders  
 
 
 

3-4 Gymnastik-
dage og 

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, både læste og skrevne samt multimodale 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. Alle trykte - samt multimodale tekster er digitale via padlet.dk. 

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. 

skitur. 

 Tema 4: 
 
Un-
glaublich – 
aber wahr 

 

- Tekster om autentiske historier  
- Tekster om bl.a. kidnapning, terror, skoleskyderi, holocaust mm.  
- Tekster om Felix Baumgartner 
- Grammatikopgaver 
- Mundtlige og skriftlige afleveringer 

 
Multimodale tekster:  
Videoklip om Felix Baumgartner 
*https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=FHtvDA0W34I 
 
Ursula Haverbeck - Holocaust war Lüge. Video 
  
Kortfilm: AMOK fra filmcentralen med opgaver 
 

Tekster der 
passer til temaet 

8 Vinter- ferie Ingen undervisning  

10-15 Tema 4 
fortsat 
 

- Fremlæggelser af selvvalgt ”Unglaublich – aber wahr” tema i grupper på 
tysk 

- Mundtlige øvelser 
- Gennemgang af grammatik inden skriftlig prøve 
- Ordforrådskort  
- Repetition 
 

  

 Lodtræk-
ning 

 Her udtrækkes fordybelsesområde 
Vejledning starter 

 

 Skriftlige 
prøver 

  

  Undervisning slut   

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

Skoleåret afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. 

 


