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Årsplan tysk, 7. klasse, 2022-23 
(Med forbehold for ændringer.) 

Formål: 
Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt. De skal udvikle deres 

sproglige bevidsthed og en kulturel og interkulturel forståelse. 

Tilrettelæggelse af undervisning 
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål og læseplan. 

I undervisningen lægges der vægt på tysk tale ud fra den enkeltes forudsætninger. Jo mere input eleverne 

får på tysk, jo bedre vil deres kommunikative kompetencer blive. 

I år arbejder vi hovedsageligt ud fra onlineportalen ‘tysk.gyldendal’, som er bygget op omkring emner fra 

elevernes hverdag. Der bygges videre på allerede kendt ordforråd, og nyt ordforråd fra elevernes tilegnes, 

som anvendes både mundtligt og skriftligt i kommunikative situationer. Opbygning af sproglige og 

grammatiske færdigheder er integreret i hvert emne, men fokuseres også separat på i enkelte lektioner. For 

at spænde bredt, supplerer vi systemet med andet materiale, fx artikler, sange, videoer og andet 

filmmateriale, som findes på nettet. 

Den fortrukne arbejdsform vil være i grupper, da denne giver flere elever mulighed at tale på samme tid, 

samt at der kan udnyttes den enkelte elevs stærke sider og evnen for samarbejdet udvikles og styrkes. Dog 

vil der også forekomme klasseundervisning og individuelle opgaver. 

Der skal regnes med en del lektier i mindre omfang, fx læsning, afleveringer og forberedelse af 

præsentationer.  

Til hjemmearbejdet anbefaler jeg, at eleverne 3-4 gange om ugen i ca. 10 minutter ser eller lytter til noget 

tysk på youtube / internet eller fjernsyn, fx tyske nyheder https://www.zdf.de/kinder/logo eller film 

https://www.kika.de/videos/videosabzehn-buendel102_page-D_zc-e090a8fb.html for at væne sig til tysk 

tale. Nogle udsendelser leveres med autentiske undertekster, hvilket understøtter forståelsen for de fleste. 

Også repetition af gennemgået stof og især ordforrådet vil understøtte elevernes tilegnelse af et nyt sporg, 

da ordene er grundlaget for at kunne kommunikere. Det tyske ord for ordforråd er ”Wortschatz”, ordret 

oversat ”ord-skat”, dvs. opbygning af et ordforråd kan ses som opbygning af en skat. 

Oversigt over emner og indhold/mål: 
Periode Emne Indhold 

August / 

September 

Der Schulanfang - Schultüte - en tysk tradition 

- præsentation af en Schultüte 

September Du und ich - at hilse 

- præsentere sig selv skriftligt og mundtilgt 

- fritidsinteresser 

- at spørge og svare (W-ord) 

Oktober / 

November 

Eine Familie - ordforråd om hjemmet, familiemedlemmer, 
arbejde, hobbys 

- Max und der Ozeanriese – læsestrategier og 
udtalelse 

November / 

december 

Märchen - Forskellige kendte og ukendte eventyr 
- Adjektive og modsætninger 

https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.kika.de/videos/videosabzehn-buendel102_page-D_zc-e090a8fb.html
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- Gentagelse af tøj og farver 
- Bøjning af udsagnsord 
- personbeskrivelse 

December  Weihnachten - ordforråd 

- ønskeseddel 

Januar Der Alltag - fortælle om vores hverdag, hvad, hvornår, 
klokken  

- ord om boligen og beskrive vores værelse og det 
sted, hvor vi bor  

- en andens hverdag og sammenligning med vores  

- bøjning af udsagnsord  

Februar / marts Schule und Mode - ugedage, skolefag, skoleskema 
- præsentere skolen 
- skrive e-mails 
- tøj og mode, priser 
- beskrive genstande 
- modeudsagnsord 

April Jetzt essen wir - morgenmad 
- middag på restaurant / fastfood – bestille mad 
- hvad man kan lide 

Maj Fußball und Liebe - at lave aftaler 

- venskaber og følelser 

- om fodbold 

- modsætninger 

- personlige stedord 

Juni Endlich Ferien - hvor og hvad man kan lave i sin ferie 

 


