
Årsplan tysk CA 2021-22 

 
Indhold 
I arbejdet med tysk kommer I til at blive præsenteret for forskellige typer af tekster. Vi har adgang til 
Gyldendals fagportal, og derudover sammensætter jeg fra tidsskrifter, sangtekster og hjemmesider.  
Vi kommer til at arbejde med teksterne opdelt i fem temaer i løbet af året, hvor vi både skal lytte og læse 
for at skabe forståelse og udvide ordforrådet. Der vil være små samtaleøvelser hver gang, hvor vi bruger 
det aktuelle ordforråd, samt træner argumentation. I det skriftlige arbejder vi både med den enkelte 
områder inden for grammatikken, men også med det samlede, skriftlige udtryk.  
 
Arbejdsmetoder 

Vi kommer til at arbejde både individuelt, i makkerpar, i grupper og fælles på klassen. Der vil ofte være 

makkersamtaleøvelser, og det er et mål, at alle snakker tysk i hvert modul. Der kan også indgå små rollespil 

i grupper, kreative produktioner og forberedelse af mundtlige oplæg. 

Skriftlige afleveringer og lektier 

Der vil i løbet af året være 4 skriftlige afleveringer (se årsplanen) - heraf 2 terminsprøver, og derudover den 

skriftlige eksamen til maj. Det vil være tidligere skriftlige afgangsprøver for 10.klasse.  

Derudover vil der løbende være mindre skriftlige afleveringer i form af grammatikøvelser eller korte 

referater. Lektierne fra gang til gang kan være forberedelse til næste undervisningsgang fx læsning af en 

tekst, eller opfølgning på elementer fra undervisning fx færdiggørelse af opgaver individuelt eller i grupper. 

Afgangsprøven 

Det er frivilligt at gå til afgangsprøve i tysk. Man kan gå op i mundtlig og/eller skriftlig tysk. Jeg 
anbefaler, at man går op til prøverne, hvis man har fulgt undervisningen hele året. 

Den skriftlig prøve ligger onsdag d. 5/5 og er af 3 timers varighed. Prøve indeholder en sprog- og 
sprogbrugsdel samt en fri skr. Fremstilling, hvor der vil være 2 emner at vælge imellem. Der gives 
en samlet skriftlig karakter. 

Den mundtlige prøve ligger i juni. Her trækker eleverne et af de 5 opgivne emner ca. 10 dage før 

den skriftlige prøve. Eleverne udarbejder herefter en disposition, der danner grundlag for den 

mundtlige prøve. Til dispositionen skal eleven benytte minimum 2 forskellige tyske kilder, f.eks. 

avisartikel, novelle, digt, hjemmeside, klip fra YouTube, tekst fra nettet mm. Til prøven skal eleven 

først redegøre for sit emne på tysk i ca. 7 min og derefter følger en friere samtale med 

udgangspunkt i et lærerstillet spørgsmål, der uddyber elevens emne, ligeledes 7 min. Der gives en 

samlet mundtlig karakter. 

 
De generelle mål for undervisningen er, at I:  

• kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog  

• kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog  

• kan forstå og anvende forståelse for kultur og samfundsforhold i tysktalende lande 



Plan for året 

Uge 33 - 38 Thema 1: Sport und Freizeit  Kende til de store sportsgrene og fankulturen i 
tysktalende lande. 
Kunne fortælle om egne fritidsinteresser i et 
sammenhængende tysk.  
Kunne beskrive en sportsaktivitet. 
Kunne forstå hovedbudskabet i en tysk 
sportsudsendelse. 
Kunne beskrive de Olympiske Lege som 
sportsbegivenhed. 

Uge 39 - 47 Thema 2: Jung sein 
 
1.aflevering terminsprøve i uge 41 

Kunne forstå hovedbudskabet i tekster 
omhandlende problematikker hos unge. 
Kunne argumentere for egne holdninger.  
Kunne beskrive forbilleder og ungdomslivet. 
Kunne samtale om eget forbrug af sociale 
medier. 
Kunne sammenligne egen ungdom med tyske 
unge. 

Uge 48 - 3 Thema 3: Musik und Festival 
 
2.aflevering i uge 50 

Opnå kendskab til musik fra tysktalende lande. 
Kende til store festivaler i Tyskland. 
Kunne samtale om musik og festival i et 
sammenhængende sprog. 
Kunne fortælle om eget forhold til Musik.  
Kunne forstå hovedindholdet i en tysk sangtekst. 

Uge 4 - 10 Thema 4: Ferien und Reisen 
 
3.aflevering i uge 5 

Kende til typiske rejsemål i de tysktalende lande. 
Kunne lave en rejsebeskrivelse. 
Kunne fortælle om egen yndlingsrejse eller 
drømmerejse. 

Uge 11 - 16 Thema 5: Die Zukunft 
 
4.aflevering terminsprøve i uge 11 

Kunne sammenligne forskellige 
uddannelsesmuligheder i Danmark og 
tysktalende lande. 
Kunne fortælle om egne fremtidsplaner. 
Kunne læse og forstå hovedindholdet i tekster 
omkring job og uddannelser. 

Uge 17 - 21 Forberede dispositioner til mundtlig 
prøve. 
Uge 18: Onsdag d. 5/5 Skriftlig prøve 

 

Uge 22 - 24 Mundtlig prøve  

Ret til ændringer forbeholdt. 
   
Sideløbende arbejder vi med grammatikken inden for substantiver, verber, adjektiver, pronominer, 
præpositioner, sætningsanalyse og ordstilling 
Arbejdet med grammatikken vil blive indflettet i arbejdet med teksterne, men også foregå som 
selvstændigt fokus.  
 

Med venlig hilsen 

Camilla Andersen 


