
Årsplan tysk 9. klasse   
Periode og Emne   Materialer og tekster   Mål   
Aug.-Sep.-Okt.  
  
Grenzen  

Første kapitel i lærebogen ”Ach so”  
  
Tekster:   
Mit Angelina spreche ich Italienisch  
Erens Leben in der Schweiz  
Grenzenlose Liebe – Hannah, Franziska, 
Paul  
Der kurze Traum vom fliegen  
Ein tödliches Spiel  

-Eleven kan stille spørgsmål og 
besvare spørgsmål mundtligt til 
emnet   
Eleven kan udtrykke meninger og 
holdninger både mundtligt og 
skriftligt  
- Eleven kan læse og forstå tekster 
om emnet  
-Eleven kan skrive enkelte 
sætninger klart og forståeligt  
-Eleven opbygger et ordforråd om 
emnet og kan genfortælle tekster.   

Nov.-Dec.  
  
Musikrichtungen  
  
  

Forløb på Gyldendal ”Musikrichtungen”  
Tekster:  
Schlager  
Klassische Musik  
Pop   
  
  
Sang: Heut ist dein Tag  
  

-Eleven kan sige, hvad man synes 
om en musikgenre, en sang eller en 
musikvideo, samt kan begrunde 
min mening  
-Eleven kan med støtte i 
hjælpemidler som fx visuelle 
præsentationer, notater eller 
stikord præsentere et forberedt 
emne.   
-Eleven kan finde informationer om 
et band eller en musiker på 
internettet  

Jan.-Feb.   
   
Berlin -    
Den kolde krig og i dag   
Bydele   

Lærebogen: ”Berlin”  
Tekster:    
Willkommen in Berlin  
Die Berliner Mauer  
Das Leben in der DDR  
Berliner Stadtteile  
  
Film: Das Leben der Anderen   
Sang: Kraftklub -
 ich will nicht nach Berlin   
Sang: Das ist Berlin -
Die Hymne für die Stadt   

-Eleven kan beskrive tysktalende 
landes kulturer og levevis   
-Eleven har viden om centrale 
kulturelle, sociale og historiske 
forhold i de tysktalende lande   
-Eleven kan i et enkelt sprog 
præsentere et forberedt emne   
-Eleven kan forstå enkle tekster 
om Berlin   
-Eleven kan forstå budskaber og 
holdninger inden for emnet  
-Eleven kan udtrykke holdninger   

Marts-april  
  
Eingesperrt  
  

Forløb på gyldendal: Eingesperrt  
Tekster:  
Mit 18 mein Sturz  
3096 Tage  
Nach der Befreiung  
  
Film: 3096 dage  

-Eleven kan skrive og udtrykke 
sig mundtligt og skriftligt i 
et forståeligt sprog, så 
kommunikationen lykkes   
-Eleven kan formulere sig i 
sammenhæng i et enkelt, klart og 
forståeligt sprog  
-Eleven kan forstå og 
genfortælle indholdet i længere, 
autentiske tekster, hvor forskellige 



personer beretter om deres liv.   
  

Udover emnerne, vil vi løbende arbejde med grammatik og skriftlighed.   

 
 


