
 Tysk årsplan 7. klasse Jakobskolen    
Periode   Emne   Mål for undervisningen   Materialer   
Aug./Sep./Okt.    Das ist Deutschland  -Eleven kan føre en mundtlig tysk 

samtale i et enkelt 
sprog omkring Tyskland     
-Eleven kan udtrykke meninger og 

holdninger om emnet, i et simpelt 
tysk sprog   
- Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet    
- Eleven får viden om Tysklands 

storbyer og de 

forskellige Bundesländer  

Lærebogen ”Logo”   

Oktober (Hvis vi når at 

blive færdige med 

”Das ist Deutschland”    

Oktoberfest   -Eleven opbygger ordforråd indenfor 
emnet   
- Eleven får viden om den tyske 
kultur og kan sammenligne med den 

danske kultur   

Youtube  
Internettet  
Tysk gyldendal  

November    Sprogligt fokus – 

Verbers bøjning og 

placering i sætninger. 

Særligt fokus på 

placering.   

-Eleven kan bøje og anvende verber i 
præsens og præteritum i tyske 

sætninger.   
-Eleven kender forskellen på 

regelmæssige og uregelmæssige 

verber.   
-Eleven kender regler 

for sætningsopbygning på tysk, og 
kan skrive simple tyske sætninger.   

Internettet  
Tysk gyldendal   
Grammatikopslag i 

lærebogen ”Logo”    
   
   

December   Weihnachten   -Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet   
-Eleven kan sammenligne den tyske 
jul med den danske   
- Eleven kender til tyske 

juletraditioner    

Tysk gyldendal   

Januar   Macht Schule Spass  -Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet   
- Eleven kan udtrykke sig skriftligt og 

mundtligt om sin skole i et simpelt 

tysk sprog   

Lærebogen ”Logo”   

Februar    Wenn ich frei habe   -Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet   
-Eleven kan arbejde med information 

i enkle tekster og billeder   
-Eleven kan fortælle om sine 

fritidsinteresser i et  sprog   

Lærebogen ”Logo”   
   

Marts  Deutsche Erfindungen   -Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet   
-Eleven får viden om tyske 

opfindelser og kan udtrykke sig 

mundtligt og skriftligt om disse  

Lærebogen ”Logo”   



-Eleven får viden om tysk kultur og 

kan sammenligne med egen kultur   
April  Berufe  -Eleven lærer hvad forskellige typer 

jobs hedder på tysk  
- Eleven kan stille og besvare enkelte 

spørgsmål om emnet  
-Eleven kan fortælle om sit 

drømmejob   

Tysk gyldendal  

Maj   Sprogligt fokus   
-Kasus   

-Eleven kender til bøjning af de 

bestemte og ubestemte artikler i 
nominativ og akkusativ  
-Eleven lærer om præpositioner i 

dativ og akkusativ   

Tysk gyldendal   
Grammatikopslag i 

lærebogen ”Logo”   

Juni   Mein bester Urlaub   -Eleven opbygger ordforråd indenfor 

emnet   
-Eleven kan præsentere sine 

ferieplaner, samt kan interviewe 

andre om deres ferie    

Tysk gyldendal   

   
Derudover vil vi løbende arbejde med skriftlighed og grammatik  

  



 


