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Lærer: NV 

Bogsystem: ”Du bist dran, 8. klasse” 

 

Materialer: Træn dit tysk (grammatikhæfte), 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 varmer op og 

genopliver det tyske sprog. 

Vi taler om aktiviteterne i 

sommerferie. 

• Vi starter bagefter med en 

enhed om Østrig. Vi brain-

stormer om landet, folk og 

mad og laver forskellige 

øvelser – lytte til det 

østrigske sprog, se på 

kortet, besvare spørgsmål i 

quiz mm. 

• gentage ordforråd om fritid og ferie og 

samtidigt brugen af førnutid i mundtlig 

tysk. 

• aktivere viden om Østrig. 

• blive bevidste om sproglige forskelligheder 

indenfor det tyske sprogområde 

• få viden om østrigske kultur og geografi. 

 

Uge 34 - 37 

Mein Körper 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (kropsdele, 

sygdom, hverdagsrutiner) 

• grammatik: imperativ, 

bisætninger, uregelm. 

Verber i præsens 

• skrive enkle ord og sætninger om kroppen, 

sygdomme, og skrive en kort tekst til et 

selvportræt. 

• træne den tyske udtale 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• træne læseforståelse 

• anvende spørgeord 

• kunne beskrive personer og hvordan de ser 

ud 

• tale om sin egen hverdag 

Uge 38-40 

Auf der Spur 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (korte 

krimihistorier) 

• grammatik: gentagelse 

perfekt, gentagelse 

„haben“ og „sein“ i 

præsens 

• beskrive en person ud fra tegninger. 

• træne den tyske udtale 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• stille og besvare spørgsmål til teksterne 

• genfortælle en kort historie 

  

Uge 41-45 

Wir sind dran 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (sport, venskab, 

hobbier, rygning) 

• træne den tyske udtale 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• stille og besvare spørgsmål til teksterne, 

om sin egen sport etc. 
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• mundtlige interviews med 

hinanden 

• skriftligt interview med sig 

selv 

• grammatik: 

possessivpronominer, 

præteritum 

• udtrykke sig skriftligt om de samme emner 

mm. 

• kunne føre interviews med hinanden 

 

Uge 46 

Ekskurs 

30 års jubilæum af 

murens fald 

• Vi taler om DDR 

• Vi ser små videoer om 

DDR og murens fald, som 

har 30 års jubilæum den 

09.11.2019. 

• Vi laver øvelser dertil 

• Eleverne får viden om Tysklands nyere 

historie 

Uge 47-50 

Das finde ich cool 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (hobbier, sport, 

venskab) 

• oplæg 

• grammatik: gentagelse 

kasus efter præpositioner, 

gentagelse genstandsled, 

hensynsled 

• træne den tyske udtale 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• kunne besvare spørgsmål til de forskellige 

tekster 

• forberede og holde et oplæg om sine egne 

fritidsinteresser med kun stikord 

 

Uge 51 

Weihnachten 

• Eleverne lærer ord og 

vendinger i forbindelse 

med jul, synger en 

julesang, laver øvelser med 

’Eins hoch sechs’ 

• kunne skrive om deres egne juletraditioner 

• kunne føre en dialog om jul 

• kunne synge en tysk julesang med fokus på 

udtale 

Uge 2-8 

Jung – ja und? 

Bilder erzählen 

 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd 

(hverdagskonflikter 

derhjemme, konfirmation, 

bryllup) 

• rollespil 

• grammatik: løst 

sammensatte udsagnsord, 

gentagelse sætningsanalyse 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• udtrykke meninger, diskutere 

• udtrykke sig skriftligt om de samme emner 

• få viden om hverdag i Tyskland 

• skrive en anmeldelse ved at bruge ord og 

vendinger fra tekster og opgaver. Eleven 

kan skrive en tegneserie om mobning. 

 

Uge 9-15 

Blick auf Deutschland 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (bygninger, 

steder, spørge om vej) 

• grammatik: ”kein” eller 

”nicht” 

 

• forholde sig til en tysk piges hverdagsliv og 

holdninger 

• fortælle om sin egen by ud fra beskrivelser 

af en tysk by 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• kunne stille og besvare spørgsmål om byliv 

• udtrykke sig skriftligt om emnet 

• fortælle om egne preferencer (by vs. 

landsby), diskutere 

• få lidt viden om forskellige østtyske byer 
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• få lidt historisk viden om murens 

fald/genforeningen 

 

Uge 16 

Die Schweiz 

• Vi laver en lille projekt om 

Schweiz med forskellig 

arbejdsstationer Vi 

brainstormer om landet, 

folk og mad, lytter til 

Schwyzerdütsch og laver 

forskellige øvelser –se på 

kortet, besvare spørgsmål i 

quiz mm. 

• aktivere viden om Schweiz. 

• blive bevidste om sproglige forskelligheder 

indenfor det tyske sprogområde 

• få viden om schweiziske kultur og 

geografi. 

 

Uge 17-22 

Multikulti 

• gentagelse/udvidelse 

ordforråd (udlændlinge, 

multikulturelt samfund, 

gæstarbejder) 

• Film: ”Almanya” 

(undervisningsforløb fra 

Goethe-Instituttet) 

• grammatik: gentagelse 

perfekt, personlige stedord 

i nominativ, akkusativ, 

dativ 

 

• kunne mundtligt og skriftligt forholde sig 

til et maleri af Natascha Ungeheuer om det 

multikulturelle Tyskland, tekster om unge i 

Tyskland med rødder i andre lande, en sang 

om fremmedhad og en tekst om 

Haidhausen (en multikulti-bydel i 

München). 

• Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer 

i tekster om unge i Tyskland med forskellig 

etnisk og kulturel baggrund. 

• forstå hovedindhold i lytte- og læsetekster 

• kunne stille og besvare spørgsmål om 

emnet 

• udtrykke sig skriftligt om de samme emner 

• få viden om det tyske samfund 

• lære lidt om (Vest-)Tysklands økonomiske 

situation mellem 1950 og 1960 

 

Uge 22-26 • Eleverne vælger et 

dispositionemne og 

forbereder et mundtligt 

oplæg 

• træne at snakke frit om et selvvalgt emne 

• træne at snakke frit om sig selv 

• strukturere et oplæg 

• bruge forbindende vendinger 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 


