
5.-7. klasse 

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske 

sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale. 

I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger. 

Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i 

tysktalende landes kultur- og samfundsforhold. 

 

Læs mere om målene her: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk 

 

Årsplan – tysk 6. klasse – 2016/2017 
 

 Vi arbejder hele året med tysk-bogen ”Du bist dran – 6. klasse” 

 Vi arbejder på www.dubistdran.dk, så derfor skal eleverne have Ipad/computer med til timerne 

 Derudover vil der komme kopiark til grammatik eller arbejdes på www.grammatip.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk
http://www.dubistdran.dk/
http://www.grammatip.com/


Måned Indhold Mål 

August/September Das macht spass 
 

 Finde informationer i en tekst 

 Forstå en tegneserie og en 
dialog 

 Fortælle om dine egne 
fritidsaktiviteter  

 Løse og skrive en sms-gåde 

 Bruge udsagnsodet ”sein” 
 

Mundtlig kommunikation 
 Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i 

et meget enkelt og forståeligt sprog 

 Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner 

 Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i 
situationer 

 Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner 

 Eleven har viden om relevante spørgeord og svarstrategier 

 Eleven kan præsentere nære emner 

 Eleven har viden om brug af ord og udtryk om nære emner 

 Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation 

 Eleven har viden om udtale, intonation og forholdet mellem 
skrift og lyd 

 

Skriftlig kommunikation 
 Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i 

et meget enkelt og forståeligt sprog 

 Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng 

 Eleven har viden om gættestrategier 

 Eleven kan skrive enkle ord og udtryk 

 Eleven kan arbejde med information i  enkle tekster og billeder 

 Eleven har viden om tekstopbygning og informationssøgning på 
tysk 

 Eleven kan skrive enkle udtryk  klart og forståeligt 

 Eleven har viden om retstavning og tegnsætning 
 

 
 

Oktober/November 
 

Stadtbummel 
 

 Forstå og gætte ord for mad, 
drikke, tøj, og elektronik 

 Forstå en dialog om at købe ind 

 Købe ind i jeres egne butikker 

 Forstå dialoger om at bestille 
noget at drikke og at spise på en 
café 
 

December/Januar Freunde für’s Leben 
 

 Forstå en film 

 Forstå tekster om venskab 

 Synge en sang om venskab 

 Stille og besvare spørgsmål om 
venner 

 Beskrive et billede 



 Fortælle om en god ven 
mundtligt og skriftligt 

 Finde de tre ordklasser 
navneord, udsagnsord og 
tillægsord 

 Bruge udsagnsordet ”haben” 
 

Kultur og samfund 
 Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og 

egen kultur    

 Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort 

 Eleven har viden om tysktalende landes geografi 

 Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med 
tysktalende 

 Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur 
 

Februar/Marts Wir sind Helden 
 

 Forstå tekster om helte 

 Sammenligne danske og tyske 
helte 

 Gætte indholdet af en tekst ud 
fra overskrifter  

 Skrive enkelte sætninger om 
helte 

 Bruge tøjord og tilæægsord i 
enkelte sætninger 

 Præsentere en helt 

 Bruge spørgeord 

 Bruge tillægsord 
 

April/Maj/juni Blick auf Deutschland – Berlin 
 

 Kende til seværdigheder i Berlin 

 Forstå en tekst om Berlin 

 Spørge og fortælle om, hvilke 
aktiviteter du godt kan lide at 
lave i en park 

 Fortælle, hvad du godt kan lide 
at spise og drikke 

 Vide noget om tillægsord, der 
beskriver mad 



 Forstå og bruge ord om 
transportmidler 

 Bruge bøjningen af 
udsagnsordene ”spielen” og 
”machen” 

 


