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10.	  årgang	  er	  stedet,	  hvor	  man	  kan	  fordybe	  sig	  i	  emner	  og	  detaljer	  fra	  de	  sidste	  års	  undervisning.	  

10.	  årgang	  er	  stedet,	  hvor	  man	  perfektionerer	  sproget	  –både	  skriftligt	  og	  mundtligt	  –	  og	  stedet,	  hvor	  man	  
bliver	  uddannelsesparat	  i	  det	  tyske	  sprog.	  

Kernen	  i	  undervisningen	  er	  KULTURFORSTÅELSE.	  Med	  udgangspunktet	  i	  bogen	  Mittendrin	  in	  Deutschland	  
præsenteres	  klassen	  for	  tysk	  kultur	  og	  historie	  med	  landets	  mange	  facetter.	  

Derudover	  arbejdes	  der	  også	  med	  emnet	  Minderheit	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  danske	  mindretal	  i	  
Sydslesvig.	  

Der	  vil	  blive	  væsentlig	  fokus	  på	  skriftlighed	  og	  klassen	  går	  til	  10.-‐klassesprøven	  i	  skr.	  tysk.	  

I	  løbet	  af	  året	  etableres	  kontakt	  til	  andre	  unge	  i	  Europa,	  hvor	  de	  kommunikative	  kompetencer	  udvikles	  og	  
kommunikationen	  bliver	  mere	  autentisk	  når	  det	  foregår	  unge	  til	  unge	  om	  relevante	  emner	  for	  dem.	  

	  

Undervisningen	  tager	  udgangspunkt	  i	  forenklede	  fælles	  mål:	  

I	  forbindelse	  med	  mundtlig	  kommunikation	  er	  der	  fokus	  på	  følgende	  kompetencer:	  

�	  Eleven	  kan	  deltage	  i	  en	  længere	  meningsudveksling	  om	  et	  emne	  

�	  Eleven	  kan	  i	  et	  nuanceret	  sprog	  præsentere	  et	  forberedt	  emne	  

�	  Eleven	  har	  viden	  om	  præsentationsstrategier	  med	  tilhørende	  ordforråd	  

�	  Eleven	  kan	  formulere	  sig	  i	  sammenhæng	  i	  et	  nuanceret	  og	  klart	  sprog	  

�	  Eleven	  har	  viden	  om	  udtale	  og	  sætningsopbygning	  

I	  forbindelse	  med	  skriftligt	  kommunikation	  er	  der	  fokus	  på	  følgende	  kompetencer	  

�	  Eleven	  kan	  forstå	  forskellige	  typer	  af	  tekster	  om	  alderssvarende	  emner	  

�	  Eleven	  kan	  skrive	  i	  nuanceret	  sprog	  under	  hensyntagen	  til	  situationen,	  afsender	  og	  modtager	  

�	  Eleven	  kan	  skrive	  udtryk	  og	  sætninger	  klart	  og	  forståeligt	  

�	  Eleven	  har	  viden	  om	  centrale	  sprogbrugsregler	  

I	  forbindelse	  med	  kultur	  og	  samfund	  er	  der	  fokus	  på	  følgende	  kompetencer:	  

�	  Eleven	  kan	  beskrive	  og	  forholde	  sig	  til	  tysktalende	  landes	  kulturer	  og	  levevis	  

�	  Eleven	  har	  viden	  om	  væsentlige	  elementer	  af	  tysktalendes	  landes	  kultur	  

�	  Eleven	  har	  viden	  om	  tysk	  sprogs	  og	  kulturs	  betydning	  i	  Europa	  

	  

	  



Materialer:	  

Mundtligt:	  

Mittendrin	  in	  Deutschland,	  alinea	  

	  

Filmmateriale	  og	  youtube-‐klip	  

www.tysk.gyldendal.dk	  

	  

Skriftligt:	  

www.tysk.gyldendal.dk	  

Fuld	  fart	  på	  grammatikken.	  Forlaget	  sprogbøger	  

	  

Evaluering:	  

Klassen	  deltager	  i	  de	  skriftlige	  prøver	  samt	  afvikler	  en	  projektopgave	  med	  fremlæggelse	  på	  tysk.	  

Derudover	  deltager	  klassen	  i	  web-‐prøver	  samt	  afholder	  terminsprøver	  efterår	  og	  forår.	  

Klassen	  modtager	  karakterer	  i	  mundtlig	  og	  skriftlig	  tysk	  

	  

Projektopgaven:	  

Wer	  bin	  ich?	  	  er	  udgangspunktet	  for	  projektopgaven.	  Hvad	  er	  dansk	  kultur?	  Projektopgaven	  afvikles	  i	  
december/januar	  med	  fremlæggelse	  onsdag	  den	  18.	  januar.	  

	  

	  

	  

	  

	  


