
Årsplan 2016-17 
Tysk i 9. klasse 
 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i kommunikation. Vi følger den gode linje fra tidligere års 
undervisning, hvor eleverne har udviklet en stor lyst til tysk og har derfor også gode 
kommunikative kompetencer, da de både tør, har lyst til og ihærdigt prøver på at udvikle deres 
tyskkompetencer.. 
Vi tager udgangspunkt i de 3 hovedpunkter i færdigheds- og vidensmål efter 9. klasse: 
 Mundtlig og skriftlig kommunikation samt kultur og samfund. 
 
Her er de overordnede mål at; 
-eleverne kan kommunikere mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog 
-eleverne kan kommunikere skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog 
-eleverne kan forstå og anvende forståelse for kultur. 
 
I løbet af året arbejdes der med 4 temaer; 
Uge 32-41: Reisen und erleben 
Uge 43-51: Wo geht die Grenze? 
Uge 1-6: Jung Sein 
Uge 8-13: Träume und Zukunft 
 
Og derudover: 
 
Uge 16-21 Mundtlig og skriftlig kommunikation med henblik på en eventuel eksamen. Derunder 
også fabrikation af synopse.  
  
Inden for hvert tema er der et bredt udvalg af tekster i forskellige genrer og sværhedsgrad-er og 
med forskellige underemner. Størstedelen af teksterne ligger på fagportalen tysk.gyldendal.dk, 
hvor eleverne også har mulighed for at lytte til teksterne samt i bogsystemet Der Sprung 4. Der 
arbejdes dog også med tekster og musik fra musicalen Hinterm Horizont, noveller og spillefilm. 
Det vægtes, at eleverne i hver tysktime får talt tysk, enten i forbindelse med tekstarbejdet eller 
med små øvelser på klassen med udgangspunkt i ”cooperativ learnings” undervisningsprincipper. 
Desuden vil eleverne som afslutning på hvert emne skulle øve sig i at lave en disposition/synopse 
over et emne, som de skal kunne snakke om i 3-5 minutter. 
Der vil ugentligt ligeledes blive arbejdet med forskellige grammatiske områder og skriftlighed 
(primært på fagportalen tysk.gyldendal.dk og Der Sprungs øvehæfte), og i løbet af året skal 
eleverne igennem i alt 5 webprøver/afleveringer, som indholdsmæssigt svarer til den skriftlige 
FSA-prøve i tysk. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tekster i  tysk 9.  klasse 
 
Reisen und erleben 
Die Stadtrundfahrt 
Schwarz zu Blau 
Dänen in Berlin 
Daria in Indien 
Ein extrem Extremsportler 
Adrenalin-Kick garantiert! 
Gregors Reise (novelle) 
Kowalski III 
 
 
Wo geht die Grenze? 
Schönheitsoperationen – dafür oder dagegen? 
Ich will mehr Muskeln – egal wie 
Zwei deutsche Staaten 
Wie war das Leben? 
Politische Erziehung 
Jugend dient dem Führer 
Napola (film) 
Politik und die Stasi 
Die Berliner Mauer und die Grenze (Der Sprung) 
 
 
Jung sein 
Hast du ein Vorbild? 
Das darf ich 
Was steht im Jugendschutzgesetz? 
Rechte und Pflichten 
Alkoholkonsum bei Jugendlichen 
Meine Geschichte 
Plötzlich Erwachsen 
Jeder ist schön – Irgendwie, irgendwann 
Dünn 
Kebab Connection (film) 
 
 
Träume und Zukunft 
Tausend Möglichkeiten 
Erwartungen und Träume 
Wie finde ich den richtigen Beruf? 
Girl’s day und Boy’s day 
Angela Merkel 
Foodstylist 
Der Junge 
Nach der Transplantation 



Olli aus Ossiland (uddrag af roman) 
 
 
*Der kan naturligvis forekomme ændringer 


