
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 7. klasse – 2016/2017 
 

 Vi arbejder hele året med tysk-bogen ”Du bist dran – 7. 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 Du und ich 
 

 Opdage at mange tyske og danske ord 
ligner hinanden 

 Hilse på forskellige måder 

 Lytte, læse, skrive og tale om, hvad du 
hedder, hvor gammel du er, hvor du bor 
og hvad du kan lide at lave i din fritid 

 Stille spørgsmål til andre 

 Øve tysk udtale og finde tyske navneord 
 
 

 
 
Mundtlig kommunikation 

 Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i 
et meget enkelt og forståeligt sprog 

 Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner 

 Eleven har viden om at lytte efter hovedindhold 

 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner 

 Eleven har viden om enkle kommunikationsstrategier 

 Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner 

 Eleven har viden om forberedelse af enkle præsentationer på 
tysk 

 Eleven kan formulere enkle sætninger 

 Eleven har viden om den simple sætnings opbygning 
 
 
 

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

et meget enkelt og forståeligt sprog 

 Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for 
nære emner 

 Eleven har viden om at læse efter hovedindhold 

 Eleven kan skrive enkle sætninger 

 Eleven har viden om brug af opslagsteknologier 

September Eine Familie 
 

 Læse om en tysk familie og om Hamburg 

 Tale om forskellige familiemedlemmer og 
hvad de laver på arbejdet, i skolen og i 
fritiden 

 Sige alfabetet, så du også kan stave på 
tysk 

 Skrive sætninger og digte med 
udsagnsordet ”sein” og lære 
navneordenes køn 
 
 



Oktober 
 

Märchen 
 

 Læse eventyr af brødrene Grimm i 
forskellige genrer 

 Stille og svare spørgsmål 

 Beskrive personer med tillægsord 

 Arbejde med bøjning af udsagnsord 
 

 

 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 

 
 
 

Kultur og samfund 
 Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og 

egen kultur    

 Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur 

 Eleven har viden om levevilkår i tysktalende lande 

 Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med 
tysktalende 

 Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur 

November Der Alltag 
 

 Læse om en typisk dag med skole, familie 
og lektier og om Sabine og hendes 
værelse 

 Sige hvad klokken er 

 Tale om din hverdag 

 Beskrive dit eget værelse og det sted du 
bor 

 Lære mere om udsagnsord 
 
 

December Die Jahrezeiten 
 

 Læse om de fire årstider og vejret 

 Tale om hvad man typisk laver på 
forskellige årstider 

 Sige hvordan vejret bliver og forskellige 
tidsudtryk 

 Lære om mådeudsagnsord 
 
 



Januar Schule und Mode 
 

 Lære om skolen i Tyskland og om at 
shoppe efter skoletid og om unge og 
mode 

 Tale om de fag du har i skolen og om tøj 

 Skrive dit skema, stille spørgsmål om 
skole og mode og omskrive en dialog 

 Lære om personlige stedord 
 

Februar Guck mal! 
 

 Beskrive personer og tale og skrive om et 
billede/foto 

 Beskrive dig selv 

 Se og tale om levende billeder 

 Fortælle en historie ud fra et billede  

 Lytte til en billedbeskrivelse 

 Lære om flertal af navneord og de ubestemte 
kendeord 

 
 

Marts Jetzt essen wir 
 

 Lære hvilke udtryk man bruger i 
forbindelse med mad, drikkevarer og 
måltider 

 Øve dialoger hvor du bestiller mad og 
drikkevarer og køber ind 

 Tale om morgenmad, om spisekortet og 
hvad du kan lide 

 Skrive ord og sætninger om mad og 
måltider 



 Lære om de to første kasus: nominativ og 
akkusativ 

April Fussball und Liebe 
 

 Læse tekster, der handler om fodbold og 
forelskelse 

 Tale om hvad du mener om fodbold, 
invitere til fødselsdagsfest eller en tur i 
biografen 

 Skrive om fodbold og positive ting om 
dine venner 

 Lære mere om personlige stedord 
 
 

Maj Blick auf Deutschland 
 

 Læse om unge og en tysk familie der 
rejser rundt i Tyskland 

 Lytte til tysk musik 

 Skrive e-mail eller kort og tekster om 
forskellige byer 

 Arbejde med uregelmæssige udsagnsord 
og forholdsord der styrer akkusativ 

 
 



Juni Österreich und eigene Faust 
 

 Læse om seværdigheder, mad og geografi 

 Skrive postkort 

 Lytte til unge der taler sammen, lytte 
efter ord der udtales særligt på østrigsk-
tysk 

 Tale om hvad I vil pakke til en ferie i 
Østrig 
 
 

 


