
Årsplan tysk CA 2022-23 

 
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.  
I mandags lektionerne kommer vi til at arbejde med teksterne i forskellige 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.  
Om torsdagene arbejder vi på tværs af de tre tyskhold, hvor vi har fokus på det multimodale i de sene 
eftermiddagsmoduler. Temaerne for torsdagene kører uafhængigt af mandagenes indhold. 
 
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 

Selvom tysk ikke er et prøvefag på GIE vil der i løbet af året være små skriftlige afleveringer - heraf 1 

terminsprøve i foråret for at forberede eleverne bedst muligt til kravene i ungdomsuddannelserne.  

De små skriftlige afleveringer kan være 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. 

Mundtlige oplæg 

Eleverne vil i løbet af året skulle præsentere et emne mundtligt, enten i grupper, i makkerpar eller 

individuelt. Formålet er igen at træne og forberede eleverne på de kommende ungdomsuddannelser. I 

slutningen af skoleåret vil eleverne skulle fremstille en disposition ud fra et af årets temaer. Dispositionen 

skal danne grundlag for en mundtlig fremlæggelse og efterfølgende samtale med læreren. Til dispositionen 

skal eleven benytte minimum 2 forskellige tyske kilder, f.eks. avisartikel, novelle, digt, hjemmeside, klip fra 

YouTube, tekst fra nettet mm. Eleven vil få at vide, hvilken karakter fremlæggelsen og samtale ville have 

givet, hvis det havde været en eksamen. 

 
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 

Mandags lektionerne  Torsdags lektionerne 

Uge 33-38 (7 gange) 
Thema 1: Sport und Freizeit  
 
Læringsmål: 
Kunne fortælle om egne fritidsinteresser i et 
sammenhængende tysk.  
Kunne beskrive en sportsaktivitet. 
Kunne forstå hovedbudskabet i en tysk 
sportsudsendelse. 
Kende til de store sportsgrene og kendte sportsfolk 
i tysktalende lande. 

Uge 34-36 
 
Tyske brætspil 
 
Læringsmål: 
Opnå kendskab til tyske spil 
Forstå en tysk spillevejledning 
Kunne spille tyske spil og benytte tyske chunks i 
kommunikationen i løbet af spillet 

Uge 39-49 (6 mandage) 
Thema 2: Deutsche Kultur 
 
Læringsmål: 
Opnå kendskab til tyske kunstnere inden for 
litteratur og musik  
Opnå kendskab til musik og festivaler fra 
tysktalende lande. 
Kunne fortælle om eget forhold til Musik.  
Opnå kendskab til tyske traditioner 
Kunne sammenligne tyske og danske traditioner 
Kunne udtrykke egne holdninger til traditioner og 
kulturer 
 

Uge 39-43 
 
Im Restaurant 
 
Læringsmål: 
Opnå kendskab til tysk madkultur 
Udvide ordforråd inden for ord og vendinger, som 
bruges under et restaurantbesøg 
Kunne deltage i dialog om restaurantbesøg som 
tjener og gæst  
 
 
Uge 44 - 48 
 
Kurzfilme 
 
Læringsmål: 
Producere egne kortfilm med tysk tale ud fra 
“manuskriptopskrift. 
Evt. kan der udarbejdes/tilsættes tyske 
undertekster.  

Uge 50 - 9 (7 gange) 
Thema 3: Jung sein 
 
Læringsmål: 
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 49-50 
 
Weihnachten 
 
Læringsmål: 
Bage tyske klejner  
Udvide ordforråd i køkkenet  
Lege tyske julelege 

 
Uge 2-6 
 
Modeshow 
 
Læringsmål: 
Præsenterer forskellige stilarter inden for tøj.  



Opnå ordkendskab inden for temaet tøj mm. 
Speake til et modeshow med tysk baggrundsmusik. 

Uge 10 -16 (6 gange) 
Thema 4: Zukunft - Ausbildung und Berufe 
 
Læringsmål: 
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. 
Kunne beskrive forskellige jobs - arbejdsindhold, 
uddannelseskrav mm. 

Uge 9-10 
Terminsprøve i tysk 
 
Uge 11-13 
 
Eurovision 
Læringsmål: 
Kunne præsentere en tysk sangs indhold og 
budskab. 
Kunne optræde med en tysksproget sang - heraf 
skal et udsnit af sangen synges. 
Kunne gennemføre en afstemningsprocedure på 

tysk. 

Uge 17-21 
 
Forberede dispositioner til mundtlige 
fremlæggelser. 

Uge 16-21 
 
Forberede egne mundtlige præsentationer og 
gennemføre fremlæggelser 

Uge 22-24 
Prøveperiode for de øvrige boglige fag 

 

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 

 


