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Årsplan – Tysk 9. kl. 
 

Fag Tysk FP9 Gymnastikefterskolen Stevns 
Lærer EL Årgang 2019/2020 

 
Uge Emne Indhold 

34 - 40 Intro til faget 

 

Thema 1: Jugendleben und 

Freizeit 

 

Grammatik: Verber 

- Introduktion til faget, organisering og arbejdsformer 
- Mundtlige lege/øvelser 
 
Tekstopgivelser 

- “Falsche Vorbilder” 
- “Cybermobbing” 
- “Die deutsche Musikszene” 
Multimodal tekst 

- “Lieblingsmensch” (sang) 
- “LenaLove” (film) 
 

Grammatik: Verber 

- Hjælpeverber 
- Stærke og svage verber 
- Verbernes bøjning i nutid, datid og førnutid 
- Modalverber 
 
Skriftlig aflevering 

- Uge 39 

41 - 42 Omlagt uge og efterårsferie  
43 - 45 Thema 2: Unglaublich und 

gruselig 

 

Grammatik: Artikler og kasus 

Tekstopgivelser 

- ”Natascha Kampusch” 
- ”Armin Meiwes” 
- ”Blutiger Sommer in Deutschland” 
- ”Der Zweite Weltkrieg” 
Multimodale tekster 

- ”Eingemauert” (youtube-klip) 
 
Grammatik: Artikler og kasus 

Artikler 

- Den bestemte artikel 
- Den ubestemte artikel 
Kasus 

- Nominativ 
- Akussativ 
- Genitiv 
- Dativ 

46  Projektopgave 
47 - 48 Thema 2: Unglaublich und 

gruselig 

 

Skriftlig prøveforberedelse 
49 - 50 Terminsprøver og omlagt uge 
51 Thema 2: Unglaublich und 

gruselig 

 

Grammatik: Artikler og kasus 
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Skriftlig prøveforberedelse 

- Introduktion af terminsprøve 
- Repetition af de grundlæggende sprogbrugsregler 
- Øvelser i ordbogsopslag 
 
Skriftlige afleveringer 

- Uge 45 
- Uge 49 (terminsprøve) 

52 - 1 Juleferie  
2 - 3 Thema 3: Deutsche Kultur und 

Erlebnisse 

 

Grammatik: Ordstilling 

Tekstopgivelser 

- ”Deutsche Sprache im Ausland” 
- ”Duzen oder siezen” 
- ”Karneval, Fastnacht, Fasching” 
- ”Die Fußball-Bundesliga” 
Multimodale tekster 

- Interview mit Thomas Delaney (youtube-klip) 
 
Grammatik: Ordstilling 

- Hovedsætninger og bisætning 
- Bisætningsindledere 

4 – 5   Skitur og gymnastikdage 
6 – 7  Thema 3: Deutsche Kultur und 

Erlebnisse 

 

Grammatik: Ordstilling 

8 – 9  Vinterferie og gymnastikdage  
10 - 14 Thema 4: Ausbildung und 

Zukunft 

 

Grammatik: Adjektiver og 

præpositioner 

Tekstopgivelser 

- “Das deutsche Schulsystem im Überblick” 

- “Au-Pair in Luxemburg” 

- “Skiführerin in den Alpen”  

Multimodal tekst 

- ”Ich wär’ so gerne Millionär” (sang) 
- ”Die Welle” (film) 
 
Grammatik: Adjektiver og præpositioner 

Adjektiver 

- Den stærke bøjning 
- Den svage bøjning 
Præpositioner 

- Akussativ og Dativ 
- Bevægelse og stilstand 
 
Skriftlig aflevering 

- Uge 13 

15 Omlagte dage og påskeferie 
16 – 17 Thema 4: Ausbildung und 

Zukunft 

 

Grammatik: Adjektiver og 

præpositioner 

18 Forberedelse til evt. 
skriftlig/mundtlig prøve 

Skriftlig prøve 

- Diverse grammatiske øvelser 
- Træning ud fra tidligere prøveoplæg 
- Producere individuelle tekster 
- Feedback på klassekammeraters tekster 
 

19 Skriftlige prøver 
20 – 22 Forberedelse til evt. mundtlig 

prøve 
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Mundtlig prøve 

Disposition 

- Gennemgang af ”den gode disposition” 
- Valg af emne og vejledning 
- Udarbejdelse af dispositioner og aflevering 
Samtale 

- Dispositioner fremlægges i makkerpar 
- Feedback 
- Øvelse i den frie samtale 

23 - 26 Mundtlige prøver og 
afslutningsdage 

 

Der tages forbehold for ændringer. 

 

 

Fælles Mål: Kompetence-, færdigheds- og vidensområder  

Tyskundervisningen er tilrettelagt således, at eleverne får udvidet og trænet de tre overordnede 
kompetenceområder beskrevet i Fælles Mål og de dertil hørende 11 færdigheds- og vidensområder:  

• Mundtlig kommunikation: Lytning, Samtale, Præsentation, Sprogligt fokus  
• Skriftlig kommunikation: Læsning, Skrivning, Tekster og medier, Sprogligt fokus  
• Kultur og samfund: Kulturforståelse, Kulturmødet og Tysk som adgang til verden  

Ved den mundtlige prøve vurderes eleverne overvejende inden for færdigheds- og vidensområderne under 
Mundtlig kommunikation og Kultur og samfund, mens eleverne ved den skriftlige prøve overvejende 
vurderes inden for færdigheds- og vidensområderne under Skriftlig kommunikation og Kultur og samfund.  

Fremgangsmåder i undervisningen  

I undervisningen arbejdes der med tyske tekster af forskellige modaliteter, hvor eleverne får mulighed for 
forståelse, fordybelse og indsigt i materialet, hvorefter deres viden kombineres kreativt ved blandt andet 
mundtlige oplæg, gruppearbejder og illustrationer ud fra de givne rammer. Der arbejdes med lærings- og 
kommunikationsstrategier, således at elevernes forståelse for faget udbygges og effektiviseres. 

Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets stillede krav. Elevernes 
individuelle formåen vil danne afsæt i forhold til vejledning med henblik på den fremadrettede udvikling, 
således at elevernes kompetencer, potentiale og ihærdighed tilgodeses bedst muligt.  

I løbet af året bliver eleverne både mundtligt og skriftligt rustet til et videre uddannelsesforløb. 
Mundtligheden vil især komme til udtryk i forbindelse med tekstlæsning og præsentation af selvstændige 
udarbejdede dispositioner som evaluering af skoleårets emner, mens der vil blive arbejdet med det 
grammatiske i diverse skriftlige øvelser og lege samt frie skriftlige afleveringer. 

Skoleåret afsluttes med FP9-prøven i tilfælde af udtræk. 


