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Lærer: UW 
 
Enkelte tekster fra bl. a: Du bist dran 9. klasse, Alinea; Der Sprung, …, Alles klappt, Spiegel online. Supplerende 
bruger vi også ”Skriftlig Tysk med grammatik for 9.-10. klasse”, grammatip.dk og egne materialer. Udover det ser vi 
uddrag fra bl. a. Deutsche Welle, Logo.tv og enkelte dokumentationer fra det tyske fjernsynsprogram, såvel som filmen 
Tschick (evt. i biografen) 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 36 (uge 33-35 ingen 
tysk pga. 
Skotland/projekt 

Ind i sproget igen:  
- ”Was hast du in den 
Ferien gemacht?” 
-præsentation årsplan og 
emner 
 

Læringsmål er at 
-snakke tysk igen, snakke om sig selv og egne 
oplevelser (ferie, Scotland) 
-blive bekendt med fremgangsmåde og emnerne i 9. 
klasse 
 
 

Uge 37-41 
Emne: ”rejse til Østrig” 

Emne ”Reise nach 
Österreich” 

- læse/lytte/synge 
(tekst, video, sang), 
om hvordan 
tyskerne rejser, om 
begrebet ”Heimat”, 
om destinationen 
Østrig 

- internet-recherche 
på Østrigs 
turistinformations 
hjemmeside 

- mundtlig 
præsentation 

- grammatik: kasus 
(efter præpositioner 
og som funktion i 
sætningerne 

- gloser- og 
grammatiktest 

- stil 
- dispositionsudkast 

 

Læringsmål er at 
-træne den tyske udtale 
-udvide ordforrådet 
-forstå hovedindhold og væsentlige detaljer i lytte- og 
læsetekster 
-finde informationer på en tysksprogig internetside 
-udtrykke sig skriftligt om emnet 
-få viden Østrig som land og som rejsedestination 
-sætte sig selv i relation til emnet (holdninger, 
erfaringer, teorier, interesser, spørgsmål …) for at altid 
have noget at sige 
 

Uge 42-47 (uge 42 
efterårsferie; uge 44 tysk 
terminsprøve; uge 45 
terminsprøver i andre 
fag), emne: ”At være 
ung” 

Emne ”Jung sein” 
- læse/lytte (tekst, 

video), om forsk. 
aspekter af at være 
ung (f. eks. at 
tilhøre til en 
gruppe, at være 
anderledes) 

- film (Tschick) 
- mundtlig 

præsentation 

Læringsmål er at 
-træne den tyske udtale 
-udvide ordforrådet 
-forstå hovedindhold og væsentlige detaljer i lytte- og 
læsetekster 
-udtrykke sig skriftligt om emnet 
-se en aktuel film om at være ung og føle sig 
anderledes 
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- grammatik: Verber 
i præsens, 
præteritum, perfekt 
og brug af 
”werden” (fremtid, 
evt. også 
konjunktiv) 

- gloser- og 
grammatiktest 

- stil 
- dispositionsudkast 

 

-sætte sig selv i relation til emnet (holdninger, 
erfaringer, teorier, interesser, spørgsmål …) for at altid 
have noget at sige 
 
 

Uge 48-3 (uge 51-
1juleferie), Emne ”Mad” 

Emne ”Essen” 
- læse/lytte (tekst, 

video), om ”typisk” 
tysk mad, 
bæredygtighed, 
fremtidens mad 

- mundtlig 
præsentation 

- grammatik 
modalverber 

- gloser- og 
grammatiktest 

- stil 
- dispositionsudkast 
- julesange 
 

Læringsmål er at 
-træne den tyske udtale 
-udvide ordforådet 
-forstå hovedindhold og væsentlige detaljer i lytte- og 
læsetekster 
-udtrykke sig skriftligt om emnet 
-få indblik i tysk madkultur, sætte ord på et aktuelt 
emne, sammenligne Tyskland og Danmark 
-tjekke klichéer 
-sætte sig selv i relation til emnet (holdninger, 
erfaringer, teorier, interesser, spørgsmål …) for at altid 
have noget at sige 
 

Uge 4-9 (uge 5 intro-
dage; uge 7 vinterferie)  
Emne: ”Internet/sociale 
medier” 

Emne ”Digitale Welt” 
- læse/lytte (tekst, 

video), om til 
hvilket formål og 
hvor meget man 
bruger nettet/de 
sociale medier, om 
at blogge/være 
You-Tuber, om 
mobning og andre 
farer 

- mundtlig 
præsentation 

- grammatik: 
adjektiver (kasus, 
genus) 

- gloser- og 
grammatiktest 

- stil 
- dispositionsudkast 
 

Læringsmål er at 
-træne den tyske udtale 
-udvide ordforrådet 
-forstå hovedindhold og væsentlige detaljer i lytte- og 
læsetekster 
-udtrykke sig skriftligt om emnet 
-diskutere egne holdninger/meninger 
-sætte sig selv i relation til emnet (holdninger, 
erfaringer, teorier, interesser, spørgsmål …) for at altid 
have noget at sige 
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Uge 10-21(uge 12 
praktik, uge 16 
påskeferie 

- Elever vælger deres 
emne og 
udarbejder/finpudse
r den tilhørende 
disposition 

- Øvelser til at tale 
frit (interviews med 
demselv) 

- Gentagelse af 
kommunikative 
vendinger og 
gennemgang af 
samtalestrategier  

- Arbejde med 
skriftl. 
afgangsprøver 

- Gentagelse af 
forbinderord 

- Strukturering af 
tekster 

- Gentagelse af 
tekster, emner, 
grammatik efter 
behov 

 

eksamensforberedelse 
 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


