
 
Årsplan 8./9. klasse skoleåret 2020-2021 
Der undervises i henhold til Undervisningsministeriets Fælles Mål (2019).  
Fagets formål:  
Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne 
skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.  
 
Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne 
evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.  
 
Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.   
 
Tysk er et udtræksfag og eleverne skal kun til Folkeskolens prøve såfremt faget trækkes.  
 
Lektioner: 3 ugentlige timer i en samlæst 8/9. klasse.  
 
Kompetencemål: 
Mundtlig kommunikation: Eleverne skal kunne kommunikere i et forståeligt og sammenhængende sprog. 
Skriftlig kommunikation: Eleverne skal kunne kommunikere skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. 
Kultur og samfund: Eleverne kan forstå og anvende forståelse for den tyske kultur i og i andre tysktalende lande.  
 
Primære materialer:  

• www.tysk.gyldendal.dk 8-10. årgang – læsning og opgaveløsning 

• Tekster fra Alles Klappt 3 grundbog 

• Gut Gemacht 3 og 4 

• http://webproevertiltysk.gyldendal.dk/ - til brug for træning op til skriftlig prøve 
 
Thema: Jung sein: 

• Ein offenes Fenster, Alles klappt 3 

• Der Brief, Alles klappt 3 

• Ich, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Ich) 

• Wie bist du, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Ich) 

• Das darf ich, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Zu jung und alt genug) 

• Plötzlich erwaschenwww.tysk.gyldendal.dk (emnet: Zu jung und alt genug) 

• Richtig aussehen, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Richtig aussehen) – Stufe 3 

• Dünn, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Richtig aussehen) – Stufe 3 

• Film: Die Welle (2008) 
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Thema: Anders sein:  

• Mobbing in Internet, Logo 

• Und morgen mehr, novelle (Charlotte Richter 2005) 
• Der Makkaronifresser (Friedensgeschichten 1982) 

• Hamide spielt Hamide, Alles klappt 3 

• Kurzfilm: Der Hundefutter 

• Christiane F (film fra 1981) 
 

Thema: Träume und Zukunft: 

• Was willst du werden,  Alles klappt 3 

• Männer und Frauen, www.tysk.gyldendal.dk 

• Ein ganz normaler Alltag bei mir zu Hause, www.tysk.gyldendal.dk 

• Aufenthalt im Ausland, www.tysk.gyldendal.dk 

• Eric und seine Gastfamilie in Texas, www.tysk.gyldendal.dk 

• Erwartungen und Träume, www.tysk.gyldendal.dk 

• Musikvideo: “Millionär” von die Prinzen 

• Leb deine Träume, Luxuslärm  
 
Sport und Freizeit: 

• Fussball und Gefuhle, www.tysk.gyldendal.dk (emnet Fussball und Gefühle) Stufe 1 

• Talentiert, www.tysk.gyldendal.dk 

• Mikes Alltag, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Sporttalente) 

• Rollstuhlbasketballspieler Janic Binda, www.tysk.gyldendal.dk 

• Extremsport, www.tysk.gyldendal.dk (emnet: Extremsport) Stufe 2 
 
Der afholdes 2 terminsprøver i faget. Herudover 2 mindre afleveringsopgaver.  
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