Årsplan for TYSK i 9. klasse
Skoleåret 2021-2022
Rudolf Steiner skolen i Aarhus
Antal
timer

Indhold

Aktivitet

Færdigheder og
kundskaber

Evaluering

15 t.

Die
Konfirmation

Der er her tale om et
emne, som er helt
aktuelt for eleverne og
derfor taler direkte ind i
deres egen livsverden.

Via en komparativ tilgang
opnår eleverne mulighed
for at forholde sig kulturelt
og sprogligt til dels deres
egen danske
konfirmations/nonfirmationskultur, men også de
ligheder og forskelle, man
finder hos tyske unge i
forbindelse med dette
ungdomsritual.

På baggrund af
en tydelig
italesættelse af
læringsmålene
for det
pågældende
emne fra
starten af
emneforløbet,
vil der løbende
blive evalueret
på elevernes
forståelse af
emnet og deres
tilegnede
kompetencer.
Det kan f.eks.
være via små
lege, spil,
præsentationer,
mindre skriftlige
opgaver m.v.

10 t.

Grammatik

Grundlæggende
grammatiske regler
f.eks.
sætningskonstruktioner,
kasus, bøjning af
verber m.m.

Grammatik-timerne fremstår
her som en samlet enhed,
men reelt vil grammatik
indgå løbende i
tyskundervisningen, når det
forekommer relevant. Altid
med fokus på, at det skal
understøtte elevernes sprog
og ikke med grammatikken
som et mål i sig selv.
Formålet er at opnå
elementære grammatiske
færdigheder, som kan
hjælpe eleverne til at
udtrykke sig mere klart og
sikkert både mundtligt og
skriftligt.

Ditto

15 t.

Liebe

Med udgangspunkt i
noveller, artikler og
digte arbejder vi med
temaet kærlighed i

Med udgangspunkt i
læsbarhed og autentisk
sprogbrug, har vi fokus på:

Ditto

forskellige
udformninger og set i
både et aktuelt og
historisk perspektiv.

-

-

-

25 t.

Landeskunde

Gennem diverse
tekster videosekvenser,
lydsekvenser samt film
arbejder vi med
Tyskland indenfor f.eks.
følgende områder:
Det tyske valg i
september 21,
Berlinmuren (konkret
ønske fra eleverne),
forbundslandene,
familiestruktur, miljø,
madkultur etc.

At arbejde videre
med mundtlig og
skriftlig
sprogfærdighed,
tekstforståelse og
analyse
At opbygge et
varieret ordforråd
om det studerede
emne
At tilegne sig mere
viden om
kærlighedsbegrebet
historisk og kulturelt

Der er fokus på:
-

-

-

At arbejde videre
med mundtlig og
skriftlig
sprogfærdighed og
tekstforståelse
At opbygge et
varieret ordforråd
om det studerede
emne
At tilegne sig mere
viden om Tysklands
samfundsmodel og
aktuelle samt
historiske temaer.

Ditto

