Årsplan for Tysk i 10. klasse
Skoleåret 2019-2020
Rudolf Steiner skolen i Århus
Anta
l
timer

Indhold

Aktivitet

Das 3. Reich

I forløbet beskæftiger eleverne sig
med det mørke kapitel i Tysklands
historie: Det Tredje Rige. Vi ser på
hvordan Hitler kom til magten, og
på levevilkår og normer under
krigen. Ungdommens rolle, både
som medspiller og i modstanden,
står i fokus.

25

Mensch sein
25

Færdigheder og
kundskaber

-at arbejde videre
med mundtlig
sprogfærdighed og
tekstforståelse
-at opbygge et
varieret ordforråd om
det studerede emne
-at tilegne sig
kendskab til
Materiale (bl.a.):
elementære
Inge Scholl: Die weiße Rose
grammatiske strukturer
Film: Napola
-at få et mere
nuanceret indblik i og
en forståelse for
forholdene i Tyskland
fra 1933 til 1945.
I forløbet belyses og diskuteres
- at læse og forstår
igennem relativ lette tekster og
forskellige typer af
filmmateriale forskellige aspekter
tysksprogede tekster
af at „være menneske“,
(heriblandt digte og
heriblandt overgangen fra
filmmanuskripter)
barndom til voksenliv, døden og
-at arbejde med
skæbne. Der arbejdes med
tekstforståelse, samt
opbygning af ordforråd, skriftlig
mundtlig redegørelse,
og mundtlig udtryksformåen, samt analyse og fortolkning
tekstanalyse. Der indgår i forløbet af tekster
ældre tysksprogede tekster.
-at opleve sprogets
kvaliteter, forskellige
Materiale (bl.a.):
udtryksformer og
Korte tekster af Franz Hohler
virkelighed
Grimm: Dornröschen
-igennem samtaler,
Goethe: Der Erlkönig
skriftlige opgaver og
Paul Maar: Der Mann, der nie zu
små fremlæggelser at
spät kam
udtrykke sig mundtligt
og skriftligt på tysk om
det studerede emne
og de læste tekster/

filmscener -at
opbygge et varieret
ordforråd og tilegne
sig kendskab til
elementære
grammatiske strukturer
24

Berlin

I forløbet beskæftiger eleverne sig
med Tysklands hovedstadt, især
med fokus på byens historien, som
forberedelse af studieturen. Vi ser
på det det morbide, moderne og
turistiske Berlin.
Materiale (bl.a.):
Reinhardt May: Mein Berlin (sang)
Alpa gun: Berlin Berlin (sang)
Goodbye Lenin: (film)

-at arbejde videre
med mundtlig
sprogfærdighed og
tekstforståelse
-at opbygge et
varieret ordforråd om
det studerede emne
-at tilegne sig
kendskab til
elementære
grammatiske strukturer
-at få et mere
nuanceret indblik i og
en forståelse for
forholdene i Berlin fra
1945 til 2018.

