
Årsplan 2017/2018 
Tysk i 9. klasse 

 
I undervisningen arbejdes der inden for områderne mundtlig kommunikation, 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 34-41: Jung sein 
Uge 43-51: Wo geht die Grenze? 
Uge 1-6: Reisen und erleben 
Uge 8-15: Träume und Zukunft 
*Den første uge (33) introduceres eleverne til tysk i 9. klasse; hvordan arbejder vi, hvordan går man til prøve, udveksling mv. 

 
Inden for hvert tema er der et bredt udvalg af tekster i forskellige genrer og sværhedsgrader og med forskellige 
underemner. Størstedelen af teksterne ligger på fagportalen tysk.gyldendal.dk, hvor eleverne også har mulighed for 
at lytte til teksterne. 
Resten af året (fra uge 15-22) arbejdes der primært med skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på en evt. 
skriftlig eller mundtlig prøve i tysk. 
 
 
Det vægtes, at eleverne i hver tysktime får snakket tysk, enten i forbindelse med tekstarbejdet eller små øvelser på 
klassen. Desuden vil eleverne som afslutning på hvert emne skulle øve sig i at lave en disposition 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 i løbet af året skal eleverne igennem i alt 5 webprøver (lytte- og læseforståelse 
samt sprog- og sprogbrug), som indholdsmæssigt svarer til den skriftlige FSA-prøve i tysk. Den skriftlige del af 
prøven, og dermed de skriftlige afleveringer, bliver i år udveksling af mails med en danse-musik-klasse i Holland. Der 
skal eleverne kommunikere med hinanden indenfor emnerne; Schule und Schulsystem, Freizeit, Zukunft ,Familie - 
woher kommst du?, Traditionen und Kultur (was wissen wir von einander in Dänemark und Holland) 
 
 

  



Tekster i tysk 9. klasse 
2017/2018 

 
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 

      
 
Wo geht die Grenze? 

Schönheitsoperationen – dafür oder dagegen? 
Ich will mehr Muskeln – egal wie 
Zwei deutsche Staaten 
Wie war das Leben? 
Politische Erziehung 
Politik und die Stasi 
Jugend dient dem Führer 
Napola (film) 

      
 
Reisen und erleben 

Die Stadtrundfahrt 
Schwarz zu Blau 
Dänen in Berlin 
Daria in Indien 
Ein extrem Extremsportler 
Adrenalin-Kick garantiert! 
Studietur til Berlin 

    
 
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 

 
*NB; med forbehold for ændringer 


