
Årsplan for tysk 

 

Klasse:  10. kl. tysk 1 

Periode:  Skoleåret 2021-22 

Lærer:  Lisette Reitz Larsen 

 

Mål for undervisningen:   

Undervisningen i 10. klasse skal lede frem mod, at eleverne kan forstå og selv udtrykke 

sig forståeligt inden for såvel det talte som det skrevne sprog om centrale emner, som er 

genkendelige fra deres hverdag samt emner med tilknytning til den tyske historie og 

samtid. Desuden arbejdes der med viden om levevilkår og kultur i de tysktalende lande.  

Arbejdsmetoder og arbejdsformer 

Da arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, par- og gruppearbejde, ”gå-

rundt-øvelser” samt små selvstændige fremlæggelser for større og mindre gr., udvikles 

elevernes sociale kompetencer løbende. Tekster fra nettet, hjemmesider og skønlitterære 

tekster som sagprosa, sange samt billed- og lydmedier indgår. Sammen med andre 

opgavetyper danner disse udgangspunkt for træning af den mundtlige udtryksform: lytte 

og forstå, læse, genfortælle og udtale. Der arbejdes med sprogets opbygning som en 

selvstændig aktivitet, og hver uge retter vi i fællesskab grammatiske øvelser. 

Undervisningen forudsætter ofte, at eleverne er velforberedte. 

 

Materialer: 

Skolen har abonnement på Gyldendals undervisningsportal i tysk: 

www.tysk.gyldendal.dk, hvorfra mange materialer hentes. 

Andre tages fra nettet og fra forskellige bogsystemer:  

 

Tyskmagasinet Brennpunkt Deutsch 

Avisen: Der Nordschleswiger/ www.grenzgenial.dk 

Cooperative learning Deutsch II, Jacob R. Chammon 

Mittendrin in Deutschland af Joachim Schade 

Du bist dran af T. Jessing og A.S. Jørgensen 

Kortfilm, tyske spillefilm og musik fra nettet eller hjemmesider.  

Eleverne gør brug af egne ordbøger på nettet, og skolen har abonnement på 

Ordbogen.com, som alle elever kan bruge frit. Eleverne låner bogen ”Noget om den 

tyske grammatik”, og der udleveres løbende grammatikopgaver fra opgavemappen: 



”Noget om den tyske grammatik”, forlaget Cres. Der er 4 afleveringer af stil/skriftlige 

opgaver i løbet af året inc. terminsprøver. 

Der kan afsluttes med FP 10-afgangsprøve. I starten af maj er eleverne til en skriftlig 

prøve af 3 timers varighed. Den skriftlige prøve indeholder en sprogbrugsdel. Derefter 

følger en fri skriftlig fremstilling. Der vil være 2 emner at vælge imellem. Der gives en 

samlet,skriftlig karakter for de to opgaver. 

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, august 2018:                          

Til den mundtlige FP 10-prøve opgives 30-40 normalsider fordelt på 4-6 emner   

Eleverne trækker ca. 10 dage før de skr. prøver et emne, hvorefter de i løbet af de 

følgende tysktimer udarbejder en disposition, der danner grundlag for prøven, hvor 

eleven først skal redegøre for sit emne på tysk i ca. 7 min (minimum 2 forskellige tyske 

kilder, f.eks. avisartikel, novelle, digt, hjemmeside, klip fra YouTube, tekst fra nettet), 

og derefter følger en friere samtale med udgangspunkt i spørgsmål, der uddyber elevens 

emne, ligeledes 7 min. Der gives en mundtlig karakter. 

 

ÅRSPLAN FOR TYSK 1, 10. kl., 2021-22. Ret til ændringer forbeholdes: 

 

Uge 32-34 INTRO - THEMA: ”Jung sein“ (Ferien, Freundschaft, Liebe, Influencer) 

Grammatik: Sætningsanalyse, det bestemte og ubestemte kendeord 

Uge 35-36 Bundeswahl 2021 

Uge 37: Emneuge 

Uge 38-45: ”Sport und Freizeit” (Doping/Gesundheit, Extreemsport - Verschiedene 

Sportarten)  

Uge 41: Mandag d. 11.10. kl. 15-18: Terminsprøve (1. skriftlige aflevering) 

 

Grammatik: Hjælpeverber, svage verber, bisætninger/ordstilling, stærke verber   

Uge 42 Efterårsferie 

Uge 46 Brobygning/OSO 

Uge 47-51 THEMA: Das Leben in Berlin/Deutschland”, historische Texte u.a. über 

die Mauer und Krieg, Essen und Trinken, Weihnachten  

Grammatik: Forholdsord + mådesudsagnsord  

Uge 48 Torsdag d. 2.12. Aflevering af 2. skriftlige opgave 

2022: Uge 1-5: THEMA: ”Das Leben in Berlin/Deutschland”, fortsat  

Uge 4, tirsdag d. 25.1. Aflevering af 3. skriftlige opgave  



Grammatik: Stedord 

Uge 6 Skilejrskole 

Uge 7 Vinterferie 

Uge 8-11 THEMA: ”Musik und Festivals”, u.a. Party, Alkohol, Drogen 

Uge 11 Torsdag d. 17.3. Terminsprøve kl. 8.30-11.30. (4. skriftlige aflevering) 

Grammatik: Fortsat stedord, passive former  

Uge 12-16 THEMA: ”Andere deutschsprechende Länder” 

Grammatik:, Tillægsordenes bøjning, udvidede udsagnsled 

Grammatik: Ønskede emner tages op igen, her kan arbejdes individuelt eller i gr. 

Uge 16-17: I denne periode trækker eleverne deres tema for prøven og går i gang med at 

lave disposition (10 vejledningstimer i kl.) 

Uge 18: Afsluttende skriftlige prøver (Tysk onsdag d. 4.5. kl. 12.00-15.00) 

19-20 Vejledning + færdiggørelse af disposition 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


