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Lærer: IL 

 

Bogsystem: Du bist dran 

 

Året rundt skal vi se forskellige tyske film, kortfilm og synge tyske sange. Af ekstra materiale arbejder vi online med 

Grammatip og Pirana.   

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 

Repetition. 

 

Præsentation af sig selv, 

hvor det indlærte fra 6. 

klasse anvendes.  

Bruge sproget så det giver mening. 

 

Uge 34-37 

Wir sind wieder da 

 

Kunne forstå ord og 

vendinger indenfor emnerne 

skole, fritid, mad og venner 

og bruge dem til at skrive og 

tale om emnerne. Kunne 

anvende spørgeordene f.eks. 

om vores fritidsinteresser. 

Eleverne kan spille dialoger om skole og fritid og kunne 

bestille på en cafe. 

Eleverne kan stille og besvare spørgsmål om teksten om 

jævnaldrendes liv og om fritidsinteresser. 

Eleven kan beskrive et billede og personerne derpå. 

Eleven kan danne sætninger med præpositionsforbindelser. 

Eleverne kan skrive små tekster om fritid,skole og venner. 

Eleverne lærer om det tyske skolesystem. 

Uge 38-43 

Eine Familie 

Lære at fortælle om familie, 

vors forskellige 

familiemedlemmer, hvad de 

laver på arbejdet, i skolen og 

i fritiden.  

 

Kunne tegne familiens stamtræ og læse om to tyske familier 

fra Hamborg. 

Skrive sætninger og digte med verbumet ”sein” og lære om 

substantivernes køn. 

Uge 44-47 

Märchen  

Læse eventyr på tysk i 

forskellige genrer. Lære om 

farver, flere adjektiver og 

beskrive personer. Vi bøjer 

verber. Eleverne spiller en 

dialog og laver et hørespil. 

Eleverne skriver et 

diamantdigt om farver.  

Eleven kan forstå hovedindholdet i tre forskellige eventyr i 

tre genrer; rollespil, billedhistorie og digte. 

Eleven kan besvare sprægsmål til teksterne  

Eleven skal 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 verbet haben 

Eleven kan sætte adjektiver ind i en tekst 

Eleven kan skrive sætninger med fokus på bøjning af 

verber.  

 

Uge 48-49  

Der Alltag 

Vi skal lære at fortælle om 

vores hverdag, hvad vi gør 

og hvornår vi gør det. Vi 

skal repeterer tallene fra et 

til 100, og lære at sige hvad 

klokken er. Vi skal lære ord 

om boligen, og at bekskrive 

vores værelse og det sted vi 

bor. Vi skal læse om Sabine 

og hendes værelse og en 

typisk dag med skole, 

familie og lektier.  

Eleven kan forstå hovedindholdet i tekster om en hverdag 

og tidsudtryk 

Eleverne kan skrive om deres egen hverdag med tidsudtryk 

Eleven kan oversætte enkle sætninger og skrive sande og 

falske sætnnger til en tekst  
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Vi skal sammenligne med 

vores egen hverdag.  

Uge 50-51 

Weinachten  

Elverne lære ord og 

vendinger i forbindelse med 

jul, synge julesange og lære 

hvordan man bager 

”Zimtsterne”. 

Eleverne kan skrive om deres egne juletraditioner  

Eleven kan føre en dialog om jul 

Eleven kan synge en tysk julesang med fokus på udtale 

Uge 1-2  

Der Alltag 

Forsættelse af forløbet ”der 

Alltag” 

 

Uge 3-5 

Die Jahrezeiten  

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. Vi skal læse om 

de fore 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 og om vejret  

Eleven kan gengive og spille dialoger om vejret 

Eleven kan tale om hvad man laver på forskellige 

årstider/tidspunkter 

Eleven kan skrive sætninger med modalverber 

 

Uge 6-9 

Schule und Mode 

Vi skal lære noget om det 

tyske skolesystem, og skal 

sammenligne med det 

danske. Vi skal lære at tale 

om de fag, vi har i skolen, 

og lære at stille spørgsmål 

om skolen samt at skrive 

skema. Vi skal også læse om 

at shoppe efter skoletid og 

om unge og mode.  

Eleven får viden om det tyske skolesystem og kan 

sammenligne med det danske 

De får viden om skolestruktur, karakterer og fag 

Eleven skal kunne forstå hovedindholdet om skole og mode 

Eleven skal kunne stille og besvare spørgsmål om hvad 

man synes om forskellige fag og om sine ynglingsfag 

Eleven skal kunne fortælle om det danske og det tyske 

skolesystem og kunne gå på indkøb i en tøjbutik 

 

Uge 10-12 

Guckmal 

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 og en tegneserie. Vi 

skal blandt andet tømme 

billederne for ord, lytte til 

billedbeskrivelser og bruge 

vores kommunakative 

færdigheder til at beskrive 

billederne, tale om dem og 

fortælle historier ud fra dem. 

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 adjektiver og 

kan kombinere tyske og danske faste vendinger.  

Eleven kan udtale udtryk og sætninger med forståelig 

intonation i et rollespil om venskab og forelskelse. 

Eleven kan skrive ord og sætninger med adjektiver, 

antonymer og substantiver.  

Eleven får viden om kendte tyskere og ser uddrag af en tysk 

børne- og ungdomsfilm og kan sammenligne med danske 

forhold. 
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Der er fokus på adjektiver 

og ord der handler om 

venskab.  

Uge 13-15  

Jetzt essen wir 

 

Vi skal lære at fortælle om 

morgenmad, bestille mad på 

en resturant og købe ind i en 

butik. Derfor skal vi blandt 

lære ord, udtryk og 

vendinger, som man bruge i 

forbindelse med mad, 

drikkevare, måltider og 

indkøb. Vi skal også øve 

dialoger, hvor vi bestiller 

mad og drikkevare 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 

akussativ.  

Eleven kan spille dialog og rollespil, om indkøb og 

resturationsbesøg.  

Eleven kan forstå hovedindholdet i en billedhistorie om en 

familie, der spiser morgenmad, om et par derbestiller mad 

på en resturant 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 og bestilling af mad på 

en resturant.  

Eleven kan skrive sætninger med subjek, verballed og 

objekt, og kan udfylde en tekst og indsætte den bestemte 

artikel.  

Eleven får viden om mad og drikke og madtraditioner i 

Tyskland. 

Uge 16-19  

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 

forelske og fodbold fx tale 

og skrive om, hvad vi mener 

om fodbold og skrive 

positive ting om vores 

venner.  

Eleven kan i en dialog lave aftaler med en partner, om at 

mødes i fritiden.  

Eleven kan forstå hovedindholdet i en dialog om forelske, 

en tekst om fodbold, en tekst om en uheldig dag og et 

horoskop. 

Eleven kan formulere enkle sætninger om at gå i biografen.  

Eleven 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 anveldelse af antonymer. 

Eleven får viden om fodbold i Tyskland.  

Uge 20-24 

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 

studere det tyske landkort, 

købe billetter til en togrejse 

og skrive emails, kort og 

tekster om forskellige byer. 

Vi skal se på billeder af 

Østrig, og lære om den 

østrigske dialekt og mad.  

Eleverne har viden om tysk musik, kan placere byerne; 

Kiel, Köln, Berlin og floder mm.  

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 rejseblok om kendte steder i Berlin.  

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 præpositionerne; dursch, für og 

gegen, og indsætte rigtige kendeord i en sætning og 

sammensætte ord. 
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Uge 25-26  

Afrunding/opsamling 

Repetition og forberedelse af 

eventuel årsprøve. 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


