
Årsplan for 10. klasse - 2022/2023

Årsplanen tager udgangspunkt i forenklede fælles mål efter 10. klasse. Færdigheds-
og vidensmål vil bruges til at tage udgangspunkt i specifikke emner/forløb, mens
kompetenceområderne vil overlappe flere emner og er derfor mere generelle. Der vil
igennem alle forløb være fokus på det funktionelle sprogsyn og det trygge
læringsrum, så eleverne tør at tale sproget.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan
forekomme, hvis klassen eller vi skulle få gode idéer i løbet af skoleåret. I løbet af året
kommer vi til at arbejde med mange spændende emner. Som skrevet ovenfor er der
plads til justeringer i årsplanen, således at elevernes ønsker efterkommes inden for
rimelighedens grænser.

De tre kompetenceområder og kompetencemål:
1) Mundtlig kommunikation

- Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og
sammenhængende sprog

2) Skriftlig kommunikation
- Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende

sprog
3) Kultur & samfund

- Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Aktivitet/emne/uge Færdigheds- og
vidensmål

Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evalueri
ng

uge 33-37

Hamburg und
Festivals

- Eleven kan
deltage i en
længere
meningsudv
eksling om
et emne

- Eleven kan
forstå
budskaber
og
holdninger
inden for

- Jeg kan forstå
faktuelle
oplysninger i
en lyttetekst.

- Jeg kan
komme med
en
præsentation i
et klart sprog.

- Jeg kan svare
på spørgsmål
inden for mit

- Eleverne viser

de kan begå

sig på tysk

- Eleverne kan

indgå i dialog

med hinanden

og læreren

Gennem

gående

for alle

forløb, vil

evaluerin

g ske i

undervis

ningen,



nære emner
- Eleven kan

formulere sig
i
sammenhæn
g i et
nuanceret og
klart sprog

- Eleven kan
anvende
tysk i mødet
med
tysktalende
fra
forskellige
kulturer

emne. gennem

samtale

med

lærer og

klasseka

mmerate

r samt

skriftlige

afleverin

ger.

Uge 37-43

Eingesperrt

- Eleven kan i
et nuanceret
sprog
præsentere
et forberedt
emne

- Eleven kan
skrive udtryk
og sætninger
klart og
forståeligt

- Eleven kan
forstå
forskellige
typer af
tekster om
alderssvaren
de emner

- Jeg kan forstå

hovedindholdet

af kortere,

autentiske

filmklip.

- Jeg kan

formidle et

emne ved

hjælp af

forskellige

former for

medieproduktio

ner i et sprog,

der passer til

mediet.

uge 44-50

Stars

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

- Jeg kan indgå i
dialog omkring
et nært emne

- Jeg kan i en
samtale give
udtryk for min
mening.

- Jeg kan

- Eleverne viser
gennem deres
aflevering, at
de kan skrive i
et forståeligt
tysk

- Eleverne kan
diskutere

Gennem
afleverin
g og
samtaler
i plenum,
grupper
og
individue



modtager
- Eleven har

viden om
centrale
sprogbrugsr
egler

- Eleven kan
deltage i en
længere
meningsudv
eksling om
et emne

- Eleven kan
forstå
budskaber
og
holdninger
inden for
nære emner

fortælle om
tyske
talentshows og
sammenligne
med danske.

forskellige
stjerne og
hvad der gør
dem til
stjerner.

lt med
læreren


