
 Årsplan 21/22 

 Uge  Indhold  Aktiviteter  Færdigheder og 
 kundskaber, mål 

 32  Mein Ferien  Små dialoger omkring 
 hvad man har lavet i 
 sin sommerferie. 

 1.  Lektion 
 skriftligt 
 arbejde i at 
 producere 
 sætninger 

 2.  Lektion: 
 fremførsel af 
 sætningerne i 
 dialogform 
 mellem 
 klassens 
 elever 

 Eleverne kan 
 formulere mindre 
 sætninger på tysk 
 både mundtligt og 
 skriftligt 

 33-36  Die Bundesländer  Eleverne skal arbejde 
 med forskellige 
 Bundesländer. 
 De skal se små 
 filmklip og 
 derigennem arbejde 
 med deres 
 lytteforståelse. 

 Dernæst skal de selv 
 undersøge 
 Bundeslandet i 
 mindre grupper og 
 præsentere det for de 
 andre. 

 Mundtlig 
 kommunikation 
 • Lytning 
 • Præsentation 

 Skriftlig 
 kommunikation 
 • Læsning 

 37-41  Einfach bayrisch  Vi skal arbejde med 
 Kulturforståelse. 

 Vi skal bl.a. se et 
 afsnit af Ingemann i 
 Tyskland til 
 Oktoberfest. 

 Eleverne kan beskrive 
 dele af den 
 Münchiche kultur 
 Eleverne kan læse og 
 forstå tekster om 
 seværdigheder og 
 oplevelser i München 
 Eleverne kan skrive 
 en tekst omkring 
 Oktoberfest 



 43-46  Berlin – die deutsche Hauptstadt  Eleverne kan 
 præsentere 
 informationer om 
 Berlin foran klassen. 
 Jeg kan læse og 
 forstå en tekst 
 omkring Berlin. 

 47-48  Deutsch schreiben  Her arbejder vi med 
 den skriflige 
 kommunikation. 
 Eleverne skal 
 dygtiggøre sig i de 
 grammatiske regler. 

 Eleverne kan skrive 
 små historier på tysk. 

 Eleverne kan anvende 
 de grammatiske 
 regler korrekt. 

 49-50  Frohe Weihnachten  Her arbejder vi med 
 kommunikation 
 skriftligt og 
 mundtligt. 

 Eleverne kan forstå 
 korte videoklips, hvor 
 der tales tysk og 
 forklares, hvorledes 
 man fejrer jul. 
 Eleverne kan læse og 
 forstå kortere 
 fortællinger 

 1-4  Welt eines Teenagers  Her skal vi arbejde 
 med færdighederne: 
 lytte, samtale, 
 læsning og skrivning. 

 Vi skal se kortfilmen 
 “Kinderspiel” og læse 
 tekster omkring dét 
 at være ungt 
 menneske i Tyskland. 

 Eleverne kan forstå 
 hovedindholdet af 
 “Kinderspiel”. 

 Eleverne kan læse og 
 forstå tekster om 
 Sociale medier og 
 selfies 

 5-6  Deutsche Persönlichkeiten  Her skal eleverne 
 arbejde mere 
 selvstændigt og i små 
 grupper. De skal 
 udvælge en tysk 
 personlighed, som de 
 vil portrættere. 

 Dette skal udformes 

 Landeskunde, 
 forståelsen for det 
 samfund tyskerne 
 lever i. 

 Hvem er kendte nu, 
 og hvorfor. 



 både kunstnerisk, 
 mundtligt og 
 skriftligt. 

 8-12  Vergangenheit  Fortiden. Her skal vi 
 arbejde med de fire 
 færdigheder: skrive, 
 lytte, læse, tale. 

 Vi skal se filmen 
 “Good bye, Lenin!”, 
 som skildrer 
 overgangen fra Sovjet 
 til et samlet Tyskland. 

 Eleverne skal kunne 
 forstå dele af filmen 
 uden undertekster. 
 Eleverne skal skrive 
 mindre historier 
 omkring, hvordan det 
 er at være vokset op i 
 et land, som pludselig 
 forsvinder. 

 Eleverne skal læse 
 tekster om det delte 
 Tyskland og kunne 
 forstå disse. 

 13  Skolerejse  ingen tysk 

 14  Ostern  Vi skal være kreative 
 og læse og oversætte 
 tyske gækkebreve. Vi 
 skal også skrive vores 
 egne gækkebreve og 
 sende dem 

 15  Påskeferie 

 16-18  Skriebwerkstatt  Vi skal arbejde videre 
 og bygge videre på 
 vores grammatiske 
 kompetencer 

 Eleverne kan skrive 
 tekster på Tysk, hvor 
 de fokuserer på at 
 overholde de 
 grammatiske regler 
 som de har lært, 
 særlig kongruens. 

 19-21  Wassersport  Eleverne skal arbejde 
 med vandsport. DE 
 skal lytte og se klips, 
 hvor der bliver talt 
 om vandsport. De 
 skal også selv vælge 
 en vandsport, som de 
 vil se nærmere på. 

 Eleverne kan forstå 
 kort indhold af 
 videoklip. 

 Eleverne kan beskrive 
 vandsport og 
 præsentere den på 
 tysk. 



 22-24  Feriepläne  Eleverne skal arbejde 
 med temaet ferie. De 
 skal læse tekst 
 omkring ferie. De skal 
 selv formulere deres 
 ønsker til ferie og 
 kunne dele dem med 
 andre elever i klassen 
 gennem 
 CL-strukturer. 

 Eleverne kan 
 selvstændigt 
 præsentere 
 ferieplaner og 
 drømme. 

 25  idrætsuge 


