
 
 

7. St. St. Blicher 

 

Årsplan 2019 – 2020  (Tysk, NV) 

 

 

 

Lærer: NV 

 

Bogsystem: Du bist dran (7. Klasse) 

 

Materialer: Træn dit tysk (grammatikhæfte), Pirana, Hübendrüben, grammatip.dk 

Radio- og TV programmer såsom ”Eins hoch sechs”, ”Löwenzahn”, CheckerTobi”, ”Logo” osv. 

 

Året rundt skal vi lytte til og synge tyske sange, se små videoer online og kigge på tysklandkortet. 

Vi skal spille små rollespil, lave interaktive øvelser og en del øvelser efter CL-struktur. 

Ordforråd læres forholdsvis i ’chunks’, eleverne lærer faste udtryk og skal tilegne sig et systematisk brug af nye ord. 

 

Evalueringerne bliver i form af mindre skriftlige opgaver, små fordrag, test og via evaluringsskemaer fra 

lærervejledningen. 

 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 

Intro 

Vi taler om aktiviteter fra 

sommerferie og varmer op. 

Vi starter med en enhed om 

Berlin, laver en mindmap 

om alt, elerverne ved om 

Berlin i forvejen. Vi skal 

bl.a. ser på seværdigheder i 

Berlin, læser en tekst, svarer 

på spørgsmål og hører om 

forskellige transportmidler. 

• Eleverne gentager deres ordforråd om fritid og 

ferie 

• Eleverne aktiverer deres viden om Berlin 

• Eleverne lærer nyt ordforråd om Berlins 

seværdigheder og transportmidler. 

• Eleverne øver sig i at udtale de nye ord og at være 

opmærksom på den rigtige stavemåde. 

Uge 34-35 

Du bist dran:  

Wir sind wieder da 

 

 

Vi skal kunne huske og 

bruge noget af det, vi 

arbejdede med i 6. klasse – 

forstå ord og vendinger 

inden for emnerne skole, 

fritid, mad og venner og 

bruge dem til at skrive og 

tale om emnerne. Vi skal 

også bruge spørgeordene til 

at stille spørgsmål i samtaler 

med andre, fx om vores 

fritidsinteresser. Vi skal 

lægge mærke til, hvad der er 

særligt ved den måde, man 

staver navneord på tysk. 

• Eleven kan spille dialoger om skole og fritid og at 

bestille på en café.  

• Eleven kan stille og besvare spørgsmål om teksten, 

om fritidsinteresser og om jævnaldrendes liv ved at 

bruge spørgeordene: wie, was, woher, wo, wer, 

warum og wann.  

• Eleven kan beskrive et billede og personerne på 

det. 

• Eleven kan danne og sige sætninger med 

præpositionsforbindelser for at beskrive hvor noget 

er, og hvad personerne gør. Eleven kan forbinde 

helsætninger med konjunktionen und. 

• Eleverne kan skrive ord og sætninger om fritid, 

skole, mad og venner for at fortælle om sig selv. 

• Eleven får viden om det tyske skolesystem. 

 

Uge 36-38 

Eine Familie 

 

Vi skal lære at fortælle om 

vores familie – vores 

forskellige 

familiemedlemmer og hvad 

de laver på arbejdet, i skolen 

og i fritiden. Vi skal også 

tegne vores families stamtræ 

• Eleven kan fortælle om sin egen familie, 

familiemedlemmer og deres arbejde og hobby. 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i et digt, en 

dialog og i en beskrivende tekst om familie. 

• Eleven kan lave et interview og bruge 

spørgeordene wo, wie, was og woher.  
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og læse om to tyske familier 

og om Hamborg, hvor de 

bor. Vi skal skrive sætninger 

og digte med 

udsagnsordet sein, og lære 

om navneords køn. Vi skal 

lægge mærke til hvilken 

artikel, der hører til de 

forskellige navneord – altså 

hvilket køn de er. Vi skal 

også repetere det tyske 

alfabet. 

• Eleven kan samtale om familiemedlemmers 

arbejde. 

• Eleven kan fortælle om sin familie.  

• Eleven kan bruge udsagnsordet sein og har viden 

om navneordets køn. 

• Eleven har viden om Hamborg og en tysk families 

hverdag. 

Uge 39-43 

Märchen 

 

 

Vi skal kunne læse og forstå 

eventyr på tysk i forskellige 

genrer – et rollespil, en 

billedhistorie og et digt. Vi 

skal lære farver og flere 

tillægsord og bruge dem til 

at beskrive personer, og vi 

skal stille og besvare 

spørgsmål. Vi skal lære om, 

hvordan man bøjer 

udsagnsord, 

fx hören, kommen og haben, 

så de passer til grundleddet. 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i tre forskellige 

eventyr i tre genrer rollespil, billedhistorie og digt.  

• Eleven kan besvare spørgsmål til teksterne. Eleven 

kan spille en dialog og lave et hørespil. 

• Eleven kan beskrive en person ved brug af 

tillægsord. 

• Eleven kan skrive et diamantdigt om farver. 

Eleven kan skrive sætninger med udsagnsordet 

haben, andre udsagnsord og rimeord. 

• Eleven kan sætte tillægsord ind i en tekst. Eleven 

kan skrive sætninger med fokus på bøjning af 

verber. 

Ug 43-50 (parallel) 

Ekskurs: 

”Hübendrüben” 

Vi læser både individuelt og 

i klassen bogen 

”Hübendrüben” og holder 

små fordrag. Bogen handler 

om hverdagslivet i Øst- og 

Vesttyskland, ud fra 2 børns 

perspektiv. 

Vi ser desuden små videoer 

om DDR og murens fald, 

som har 30 års jubilæum den 

09.11.2019.  

• Eleverne får viden om Tysklands nyere historie 

• Eleverne får konkret viden om hverdagslivet og 

dermed kultur i Tyskland 

• Eleverne øver sig i at holde små fordrag på tysk 

 

Uge 44-45 

Der Alltag 

Vi skal lære at fortælle om 

vores hverdag – hvad vi gør, 

og hvornår vi gør det. Vi 

skal repetere tallene fra 1-

100 og lære at sige, hvad 

klokken er. Vi skal lære ord 

om boligen og at beskrive 

vores værelse og det sted, vi 

bor. Vi skal læse om Sabine 

og hendes værelse og en 

typisk dag med skole, 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i tekster om en 

hverdag og tidudtryk.  

• Eleverne kan skrive om deres egen hverdag med 

tidsudtryk.  

• Eleven kan oversætte enkle sætninger og skriv 

sande og falske sætninger til en tekst. 
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familie og lektier– og vi skal 

sammenligne med vores 

egen hverdag.  

Uge 46-48 

Die Jahreszeiten 

 

Vi skal lære at tale om vejret 

og om, hvad man typisk 

laver på forskellige årstider 

og tidspunkter. Vi skal også 

lære at sige, hvordan vejret 

bliver og forskellige 

tidsudtryk – fx årstider, 

måneder, ugedage og udtryk 

som i dag og i morgen. Vi 

skal læse om de fire årstider 

og vejret og skrive digte om 

farver og årstider.  

• Eleven kan skrive om ugedage og årstider. 

• Eleven skal lave en kort vejrudsigt og præsentere 

den. 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i tekster om 

vejret 

• Eleven kan gengive og spille dialoger om vejret. 

Eleven kan tale om, hvad man laver på forskellige 

årstider/tidspunkter. 

• Eleverne kan skrive sætninger med 

mådesudsagnsord 

Uge 49-51 

Weihnachten 

Eleverne lærer ord og 

vendinger i forbindelse med 

jul, synger en julesang og 

lærer hvordan man bager 

’Zimtsterne’ 

• Eleven kan skrive om deres egne juletraditioner 

• Eleven kan føre en dialog om jul 

• Eleven kan synge en tysk julesang med fokus på 

udtale 

• Eleven kan forstå tyske vendinger omkring at lave 

mad og bage 

Uge 2-4 

Schule und Mode 

Vi skal lære noget om det 

tyske skolesystem, og vi skal 

sammenligne med det 

danske. Vi skal lære at tale 

om de fag, vi har i skolen, at 

stille spørgsmål om skolen 

og at skrive vores skema. 

Vi skal også læse om at 

shoppe efter skoletid og om 

unge og mode og lære at tale 

om tøj og stille og besvare 

spørgsmål om mode. 

• Eleven får viden om det tyske skolesystem og kan 

sammenligne med det danske. De får viden om 

skolestruktur, karakterer og fag. 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i tekster om 

skole og mode. 

• Eleven kan stille og besvare spørgsmål om hvad 

hun synes om forskellige fag, om hvornår hun har 

fagene og sine yndlingsfag. 

• Eleven kan udtale sætninger med fokus på lydene 

/st/, /sp/ og /ch/. 

• Eleven kan fortælle om det danske og tyske 

skolesystem og gå på indkøb i en tøjbutik. 

Uge 7-9 

Guck mal 

Vi skal lære at arbejde med 

billeder – at se på dem, tale 

om dem og bruge dem til at 

lære fremmedsprog. Vi 

arbejder med billeder i 

forskellige genrer: 

Portrætfotos, uddrag fra en 

film (dvs. levende billeder) 

og en tegneserie. Vi skal 

bl.a. tømme billederne for 

ord og lytte til 

billedbeskrivelser og bruge 

• Eleven kan beskrive personer og billeder i et 

enkelt sprog og finde passende ord og vendinger til 

beskrivelsen 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i tekster om 

kendte personer og dialoger om venskab i en film 

• Eleven kan stille og besvare spørgsmål i et 

interview med kendte personer 

• Eleven kan beskrive personer ved hjælp af 

tillægsord og kan kombinere tyske og danske faste 

vendinger  
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vores kommunikative 

færdigheder til at beskrive 

billederne, samtale om dem 

og fortælle historier ud fra 

dem. Der er fokus på 

tillægsord og ord, der 

handler om venskab. Vi skal 

lære om navneords flertal og 

om de ubestemte kendeord. 

• Eleven kan udtale udtryk og sætninger med 

forståelig intonation i et rollespil om venskab og 

forelskelse 

• Eleverne kan skrive ord og sætninger med 

tillægsord, modsætningsord og navneord 

• Eleverne kan skrive ord og sætninger med 

tillægsord, modsætningsord og navneord 

• Eleven får viden om kendte tyskere og ser uddrag 

af en tysk børne-/ungdomsfilm og kan 

sammenligne med danske forhold 

Uge 10-13 

Jetzt essen wir 

Ostern 

 

Vi skal lære at fortælle om 

morgenmad, bestille mad på 

en restaurant og købe ind i 

en butik. 

Derfor skal vi bl.a. lære ord, 

udtryk og vendinger, som 

man bruger i forbindelse 

med mad, drikkevarer, 

måltider og indkøb. Vi skal 

også øve dialoger, hvor vi 

bestiller mad og drikkevarer, 

og hvor vi køber ind, og vi 

skal tale om morgenmad, om 

spisekortet, og om hvad vi 

kan lide. 

Vi skal lære om de to første 

kasus – nominativ og 

akkusativ. 

• Eleven kan spille dialoger/rollespil om indkøb og 

restaurations-besøg 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i en 

billedhistorie om en familie, der spiser 

morgenmad, om et par, der bestiller mad på en 

restaurant og Johanna, der fortæller om familiens 

måltider 

• Eleven har viden om grundled og genstandsled i 

sætninger Eleven kan udtale udtryk og sætninger 

med forståelig intonation i et rollespil om indkøb 

af mad og bestilling af mad på restaurant 

• Eleven kan skrive sætninger med grundled, 

udsagnsled og genstandsled og kan udfylde en 

tekst og indsætte den bestemte artikel 

• Eleven får viden om mad og drikke og 

madtraditioner i Tyskland 

• Eleven får viden om tyske påske traditioner 

Uge 16-18 

Fussball und Liebe 

Vi skal lære at kunne lave 

aftaler om at mødes i 

fritiden, så vi skal arbejde 

med ord og udtryk, man kan 

bruge, når man laver 

indbydelser eller aftaler. Vi 

skal også kunne fortælle om 

forelskelse og fodbold – fx 

tale og skrive om, hvad vi 

mener om fodbold, og skrive 

positive ting, om vores 

venner. 

Vi skal arbejde med 

sætningsanalyse – finde 

grundled, udsagnsled og 

genstandsled. Vi skal også 

lære om de personlige 

• Eleven kan i en dialog lave aftaler med en partner 

om at mødes i fritiden  

• Eleven kan forstå hovedindholdet i en dialog om 

forelskelse, en tekst om fodbold, en tekst om en 

uheldig dag og et horoskop 

• Eleven kan formulere enkle sætninger om at gå i 

biografen 

• Eleverne kan skrive navnedigte og 

kærlighedsdigte, og de kan sætte ord i rigtig 

rækkefølge, så de danner en meningsfuld sætning 

• Eleven kan skrive sætninger med anvendelse af det 

personlige stedord og anvendelse af antonymer 

• Eleven får viden om fodbold i Tyskland 
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stedord i nominativ og 

akkusativ. 

Uge 19-22 

Blick auf Deutschland 

/Österreich 

Vi skal lære noget om kultur 

og samfundsforhold i 

Tyskland og Østrig: Vi skal 

lytte til tysk musik, og vi 

skal læse om unge og en 

familie, der rejser rundt i 

Tyskland. Vi skal også læse 

tysklandskort, købe billetter 

til en togrejse og skrive e-

mails, kort og tekster om 

forskellige byer. Vi skal se 

på billeder af Østrig og lære 

om den østrigske dialekt og 

mad. 

Vi skal stille spørgsmål med 

w-ord. Vi skal også arbejde 

med uregelmæssige 

udsagnsord og forholdsord, 

der styrer akkusativ 

• Eleverne har viden om tysk musik, kan placere 

byer (Kiel, Köln og Berlin) og floder m.m. på 

tysklandskortet, og kan sammenligne med danske 

forhold 

• Eleven kan på baggrund af en modeltekst udføre 

en dialog om køb af togbilletter og tale om 

klokken 

• Eleven kan forstå hovedindholdet i to tyske sange, 

en rejsehistorie og en rejseblog, om kendte steder i 

Berlin samt en billedhistorie om en families 

ferieplaner. 

• Eleven kan på baggrund af en modeltekst udføre 

en dialog om køb af togbilletter og tale om 

klokken 

• Eleven kan forstå østrigske vendinger og får viden 

om lokal mad. 

• Eleven kan arbejde med forholdsordene durch, für 

og gegen og indsætte rigtigt kendeord i en sætning 

og sammensatte ord 

Uge 23-26 

Afrunding/ opsamling 

Gentagelse og forberedelse 

til evtl. årsprøve 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


