
Årsplan for 9. klasse - 2022/2023

Årsplanen tager udgangspunkt i forenklede fælles mål efter 9. 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

August

Berlin

- Eleven kan
indgå i,
fastholde og
afslutte
enkle
samtaler om
nære emner

- Eleven kan
formulere
enkle, klare
og
forståelige

- Jeg kan
spørge om vej
på tysk

- Jeg kan
shoppe på tysk

- Jeg kan
bestille mad på
tysk

- Jeg kan lave
en
præsentation
på tysk

- Eleverne viser

om de kan

begå sig på

tysk med

hinanden.

- De forsøger

sig på tysk i

Berlin.

Arbejde

med

præsent

ation og

studietur

en.



budskaber
- Eleven kan

forstå
budskaber
og
holdninger
inden for
nære emner

September-Oktober

Sport und freizeit

- Eleverne kan
møde
tysktalende
kulturer
empatisk og
fordomsfrit

- Eleven kan
forstå enkle
tekster om
nære emner

- Eleven kan
udveksle
budskaber
og
holdninger

- Jeg kender til

det tyske

skolesystem.

- Jeg kan

sammenligne

den danske

ungdom med

den tyske

ungdom.

- Eleverne kan

præsentere et

produkt.

- Eleverne kan

have enkle

samtaler på

tysk

- Eleverne viser

forståelse og

interesse i

kulturmøder

Gennem

samtaler

ne og

interview

November-december

Deutschland und die
Deutschen

- Eleven kan i
et enkelt
sprog tale
om et emne

- Eleven har
viden om
metode til at
søge
ordforråd

- Eleven kan
forstå
budskaber
og
holdninger
inden for
nære emner

- Jeg kan
fortælle om det
tyske folk.

- Jeg kender til
stereotyper
omkring
Tyskland.

- Jeg kan
fortælle om
Tysklands
historie og
geografi.

- Eleven har
viden om at
lytte efter
detaljer

- Eleven kan
anvende
digitale medier
til enkel
sprogproduktio
n på tysk.

- Eleven har
viden om
tysktalende
landes
geografi.

Gennem
deres
produkt
og
udførels
e af
dette



- Eleven har
viden om at
afkode
budskaber i
forskellige
situationer

Januar

Mit anderen augen

- Eleven kan
forstå
budskaber
og
holdninger
inden for
nære emner

- Eleven kan
formulere sig
i
sammenhæn
g i et enkelt,
klart og
forståeligt
sprog.

- Jeg kan finde
budskabet i
forskellige
kortfilm.

- Jeg kan
fortælle om
scener i en kort
film.

-

- Viser
forståelse for
sproget i
filmene.

- Kan
genfortælle
handlingen.

Gennem
samtale
på i
plenum.

Januar-marts

Jung sein

- Eleven kan
forstå
forskellige
typer af
enkle tekster
om nære
emner.

- Eleven kan
udveksle
budskaber
og
holdninger.

- Eleven kan i
et enkelt
sprog
præsentere
et forberedt
emne.

- Jeg kan
udtrykke min
holdning på
tysk.

- Jeg kan indgå i
en samtale
med mine
klassekammer
ater.

- Jeg kan forstå
budskabet af
forskellige
tekster og finde
nøgleordene.

- Udtrykker
holdningen på
tysk.

- Kan starte og
fastholde en
samtale.

gennem
aktivitete
rne og i
plenum

Marts-April

April-juni

Eksamens
forberedelse

Vi arbejder med
dispositioner til en
potentiel prøve. Vi
arbejder med at
finde nøgleord og
hvordan man taler



om temaer.


