
Årsplan for Tysk 1, LL - 2022-23 

 

Indhold 

I arbejdet med tysk præsenteres eleverne for forskellige typer af tekster. Vi har 

adgang til Gyldendals fagportal, og derudover sammensættes indhold fra nettet, 

tidsskrifter, sangtekster og hjemmesider.  

I mandagslektionerne kommer vi til at arbejde med tekster 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. Mht. skriftligt tysk arbejder vi både med det enkelte 

område inden for grammatikken og 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 og grupper, samt fælles på 

klassen. Der vil ofte være makkerarbejde med oplæsning af tekster (mit der stillen 

Stimme) og samtaleøvelser, og det er et mål, at alle snakker tysk i hver time. 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. 

Lektier fra gang til gang kan være forberedelse til næste undervisningstime 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 samtalen ville have givet, hvis det 

havde været en eksamen. 

 

De generelle mål for undervisningen er, at eleverne:  

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

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

• an forstå og anvende forståelse for kultur og samfundsforhold i tysktalende 

lande 

Plan for året 

Mandagslektionerne  Torsdagslektionerne 

Uge 33-37 (6 gange) 

Icebreakers, Quiz og byt, samtaleøvelser 

 

Thema 1: Jung sein (Influencers/Ab 

ins Ausland) 

 

Læringsmål: 

Kunne fortælle om venner, rejser og 

egne fritidsinteresser i et enkelt, 

sammenhængende tysk.  

Kunne beskrive sportsaktiviteter på GIE. 

Kunne forstå hovedbudskabet i tekster 

omhandlende problematikker hos unge. 

Kunne samtale om influencere/sociale 

mediers betydning. 

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 38-43 (4 gange) 

 

Thema 2: Fussball und Gefühle 

 

Læringsmål: 

Læse, lytte og forstå temaets tekster. 

Skrive korte sætninger, fx tale- og 

tankebobler, der formidler følelser. 

Undersøge, hvad ukendte ord betyder, 

og sætte dem ind i en meningsfuld 

sætning. 

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. 



Formidle viden om fankultur inden for 

fodbold i ord og tegninger. 

 

Uge 47-51 (5 gange) 

 

Thema 3: Die Olympischen Spiele, 

Doping und Extreemsport 

 

Læringsmål: 

Forstå indholdet af længere fagtekster 

om historiske begivenheder. 

Strukturere en præsentation sprogligt og 

indholdsmæssigt. 

Begrunde brug af du og Sie. 

Forstå faktuelle oplysninger og 

forskellige personers mening om 

ekstremsport i en lyttetekst. 

 

 

 

Lave Powtoon med situation på 

restaurant   

 

 

Uge 44 - 48 

 

Kurzfilme 

 

Læringsmål: 

I gr. af 4-5 personer på tværs af de 3 

hold produceres egne kortfilm med tysk 

tale ud fra “manuskriptopskrift” med 

overordnet tema, fotos med:  

en følelse, en situation samt en rekvisit, 

der skal indgå. Alle personer skal helst 

optræde som skuespillere, og hvis der er 

tid, kan der udarbejdes/tilsættes tyske 

undertekster. Afslutningsvis vises 

kortfilmene for hinanden i 3 grupper.  

 

Uge 2 - 9 (5 gange) 

 

Thema 4: Andere Deutschsprechende 

Länder 

 

Læringsmål: 

Lære andre tysktalende landes kultur og 

traditioner at kende. 

Læse og forstå tekster, se små filmklip, 

søgning af tekster/film på nettet og 

sammenligne med andre kulturer. 

 

 

 

Uge 49-50 

 

Weihnachten 

 

Læringsmål: 

At lære nogle grundlæggende tyske 

juletraditioner at kende i film, ord, 

sange, billeder og opskrifter 

 

Eine Modeschau machen 

Uge 2-6 

Modeshow med tema, hvor eleverne 

præsenterer forskellige stilarter. 

Eleverne optræder på scenen i Energien 

på den røde løber med catwalk, mens der 

speakes hen over tysk baggrundsmusik. 

Uge 10 -16 (5 gange) 

 

Thema 5: Musik und Festivals 

 

Læringsmål: 

Uge 9-11 

Vi skal se en film (tysk komedie)   

 

 

Uge 12-16 



Opnå kendskab til tyske kunstnere inden 

for litteratur og musik.  

Opnå kendskab til musik og festivaler 

fra tysktalende lande, herunder 

sammenligne med danske festivaler 

(Unterschiede und Ähnlichkeiten) 

Kunne fortælle om eget forhold til 

Musik.  

 

 

 

Terminsprøve torsdag d. 23/3 - sprog og 

sprogbrug - 45 min 

 

Terminsprøve mandag d. 27/3 - stil. Kl. 

12.45 - 14.30 

Arbejde i grupper omkring en 

tysksproget sang.   

Forberede en optræden med sangen - et 

udsnit af sangen skal være med sang fra 

gruppen.  

Lave en kort præsentation af sangens 

indhold og budskab.  

Gennemføre en afstemningsprocedure 

på tysk.  

Uge 17-21 

 

Forberede dispositioner til mundtlige 

fremlæggelser. 

Forberede i uge 17-18 

Fremlægge i uge 20-21 (to mandage) 

Evt. inddrage torsdage. 

 

Uge 17-19-21 

Information om den mundtlige prøve, 

fastlæggelse af årets temaer (4-6), 

trækning af overemne, hjælp og 

vejledning til indkredsning af individuelt 

emne, kildesøgning og individuel 

fremstilling af hjælpetekster. 

 

Uge 22-24 

Prøveperiode for de øvrige boglige fag 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

   

Sideløbende arbejdes der med grammatikken inden for substantiver, verber, 

adjektiver, pronominer, præpositioner, sætningsanalyse og ordstilling. 

Arbejdet med grammatikken vil blive flettet ind i arbejdet med tekster, men kan også 

foregå som selvstændigt fokus.  

Mvh. 

Lisette Reitz Larsen. 


