
Årsplan for tysk 10.ab 2022-2023  

Tysk i 10.klasse er et valgfag, hvor både skriftlig og mundtlig afgangsprøven P10 vil 
være frivillig. Eleverne skal deltage i to skriftlige terminsprøver. 
I undervisningen vil der ikke blive benyttet et bestemt undervisningsmateriale, men teksterne vil 
være varierede, både i såvel sværhedsgrad som genre.  
I tysk i 10.klasse arbejdes der videre med elevernes kendskab til det tyske sprog, både mundtlig og 
skriftlig. Derudover skal eleverne have kendskab til landet og kulturen.  

Der vil ofte forekomme en stor variation og bredde i det faglige niveau i begyndelsen, da eleverne 
kommer med forskellige forudsætninger. Undervisningen og lektiemængden vil blive tilrettelagt 
efter den enkelte elevs faglige niveau. 
Undervisningen vil ligeledes bygge på forskellige arbejdsmetoder, herunder f.eks. fremlæggelse, 
leg, pararbejde og gruppearbejde.  

Der lægges vægt på deltagelse i alle fire timer i ugen, både mundtligt og skriftligt. Det er vigtigt, at 
eleverne får talt tysk hver gang. Eleverne skal blive bevidste omkring brugen af vendinger, korrekt 
grammatik og øge deres ordforråd. 
Der vil blive arbejdet med forskellige former for skriftligt arbejde, herunder opgaver i sprogbrug og 
sproganvendelse. Der vil blive lagt stor vægt på den grammatiske del af det sproglige arbejde, 
herunder især basal grammatikforståelse, hvor emner som bl.a. verber, præpositioner og 
sætningsopbygning vil blive gennemgået.  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter eleverne i stand til at: 

• Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige teksttyper  

• Fremlægge i et forberedt og velkendt emne  

• Deltage i samtaler om kendte emner 

• Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog 

• Udtrykke sig med et centralt ordforråd inden for kendte emner 

• Søge og udnytte relevante informationer fra forskellige medier 

• Anvende grundlæggende sprogbrugs- og retskrivningsregler således, at kommunikationen 
lykkes.  

• Anvende grundlæggende viden om og vise forståelse for geografi, historie og kultur i 
tysktalende lande  

Emnerne i tyskundervisningen vil være:  Sport, Jung sein, Anders sein, Deutschland, Festivals.  

Ret til ændringer forbeholdes. 
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