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Årsplan tysk, 9. klasse, 2022-23 
(Med forbehold for ændringer.) 

Formål: 
Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt. De skal udvikle deres 

sproglige bevidsthed og en kulturel og interkulturel forståelse. 

Tilrettelæggelse af undervisning 
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål og læseplan. 

I undervisningen lægges der vægt på tysk tale ud fra den enkeltes forudsætninger. Jo mere input eleverne 

får på tysk, jo bedre vil deres kommunikative færdigheder blive. 

I år arbejder vi som udgangspunkt med onlineportalen ‘tysk.gyldendal.dk’, som er bygget op omkring 

emner, som eleverne kunne interessere sig for. Der bygges videre på allerede kendt ordforråd, og nyt 

ordforråd fra elevernes hverdag tilegnes, som anvendes både mundtligt og skriftligt i kommunikative 

situationer. Opbygning af sproglige og grammatiske færdigheder er integreret i hvert emne, men fokuseres 

også separat på i enkelte lektioner. For at spænde bredt, supplerer vi systemet med andet materiale, fx spil, 

artikler, sange, videoer og andet filmmateriale, som findes på nettet samt egne materialer. 

Den fortrukne arbejdsform vil være i grupper, da denne giver flere elever mulighed at tale på samme tid, 

samt at der kan udnyttes den enkelte elevs stærke sider og evnen for samarbejdet udvikles og styrkes. Dog 

vil der også forekomme klasseundervisning og individuelle opgaver. 

Der skal regnes med en del lektier i mindre og større omfang, fx læsning og præsentationer. 

Der anbefales en repetition af gennemgået stof som lektie, her især ordforrådet, da ordforrådet er 

grundlaget for at kunne kommunikere. Det tyske ord for ordforråd er ”Wortschatz”, ordret oversat ”ord-

skat”, dvs. opbygning af et ordforråd kan ses opbygning af en skat. Derudover anbefales det at lytte til tysk 

musik og se film på tysk for at vane sig til tysk tale. Tysk musik kan findes på youtube, fx Deutsch Pop / 

Rock. Ved film kan jeg anbefale at finde noget på KiKa – Mediatek 

(https://www.kika.de/videos/videosabzehn-buendel102_page-D_zc-e090a8fb.html) eller at se nyhederne 

https://www.zdf.de/kinder/logo. Her kan delvis sættes undertekster på på tysk. Erfaringer har vist, at 3-4 

gange om ugen er nok til at øve lyttefærdighederne væsentligt. 

Planen: 
Periode Emne Indhold 

August Nach den Ferien - At fortælle om ferieoplevelser, man har haft 
->    sproglig fokus: tidsform perfektum 
participium 

August / 

September 

Wie spreche ich über Freizeitjobs? - At fortælle om fritidsjob ud fra stikord 
- Argumentere for fordele og ulemper 
- Sammenligning mellem danske og tyske 

forhold 
->    sproglig fokus: underordnede konjunktioner 
med korrekt ordstilling 

September Schule in Deutschland 
 
 
 

- Det tyske skolesystem  
- Karakterer og karakterblad 
- Sammenligning mellem danske og tyske 

forhold 
- Præsentation af Uhre Friskole 

https://www.kika.de/videos/videosabzehn-buendel102_page-D_zc-e090a8fb.html
https://www.zdf.de/kinder/logo
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September / 

oktober 

In die Berufswelt - Ordforråd indenfor erhverv 

- Erfaringer fra praktik 

- Skrive et cv 

- Arbejdspræferencer og jobmuligheder 

->    sproglig fokus: udtryk om fremtiden ønsker 

November / 

december 

Freundschaften - At tale / skrive om venskaber, egenskaber og 

følelser 

- Filmtrailer og film ’Tschick’ – ungeliv, 

venskaber, eventyr, person- og 

karakterbeskrivelser 

->   fokus: ordforråd; arbejde med forforståelse, 

forventninger og indholdsmæssig forståelse af film 

Januar / februar Zu jung und doch alt genug - Hvad må unge og hvad ikke 
- Lovgivning 
- Rettigheder og pligter 
- Ungeproblematikker 
->    fokus: enig / uenig 
->    sproglig fokus: mådeudsagnsordene 
’müssen, können, dürfen‘ 

Februar / marts Ab ins Ausland - Muligheder efter endt skoletid, fx 
udvekslingselev, au-pair, sprogrejse, arbejde 
i udlandet 

->    fokus: formelle og uformelle e-mails 
->    fokus: præsentation af egen person 
->    fremtidsønsker og -planer med sproglig fokus 
på ’würde, möchte’ 

april Disposition - Udarbejdelse af disposition til mundtlig 

eksamen 

Maj / juni Forberedelser til eksamen i blokke / fagdage 

 

Af Beate Paul 


