
 

 
Årsplan tysk 8. klasse   
Periode og Emne   Materialer   Mål   
Aug.-Sep.  
  
Coole Typen  

Lærebogen ”Logo”  -Eleven kan skrive udtryk og 

sætninger klart og forståeligt   
-Eleven kan skrive enkle 

sætninger klart og forståeligt   
-Eleven kan formulere sig i 

sammenhæng i et enkelt, klart 

og forståeligt sprog   
-Eleven har viden om udtale og 

kan udtrykke sig mundtligt i et 

enkelt og forståeligt sprog  
Okt.-Nov.  
  
Freizeit – schöne Zeit  

Tysk gyldendal  -Eleven kan stille spørgsmål og 

besvare spørgsmål mundtligt til 

emnet fritid  
- Eleven kan fortælle om sin 

egen fritid  
- Eleven kan læse og forstå 

tekster om emnet  
-Eleven kan skrive enkelte 

sætninger klart og forståeligt  
-Eleven opbygger et ordforråd 

om emnet   
December  
  
Weihnachten  

Tysk gyldendal    -Eleven opbygger ordforråd 

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

juletraditioner    
Jan.-Feb.  
  
Rund um den Bodensee  
  

Lærebogen ”Logo”  -Eleven kan møde tysktalende 

kulturer empatisk og 

fordomsfrit   
-Eleven har viden om 

væsentlige elementer af 

tysktalende landes kultur   
- Eleven kan indgå i, fastholde 

og afslutte enkle samtaler om 

nære emner   
-Eleven kan skrive i et enkelt 

sprog under hensyntagen til 

situation, afsender og 

modtager   
-Eleven kan læse tekster og 

forstå tekster om emnet  
-Eleven får viden om Tysklands 

største sø  
Marts-April-Maj    Tekster: ”Berlin”    -Eleven kan beskrive 



   
Berlin -    
Den kolde krig og i dag   
Bydele   

-Film: Das Leben der Anderen   
-Youtube   
Sang: Kraftklub -
 ich will nicht nach Berlin   
-Sang: Das ist Berlin -
Die Hymne für die Stadt   
   
   

tysktalende landes kulturer og 

levevis   
-Eleven har viden om centrale 

kulturelle, sociale og historiske 

forhold i de tysktalende lande   
-Eleven kan i et enkelt sprog 

præsentere et forberedt emne   
-Eleven kan forstå enkle tekster 

om Berlin   
-Eleven kan forstå budskaber og 

holdninger inden for emnet   
   

juni  
  
  
Frilæsning  
  
Træning til mundtlig eksamen – 

hvordan skriver/fremlægger 

man en disposition  

Tyske frilæsningsbøger  -Eleven kan mundtligt 

genfortælle handlingen af en 

bog  
-Eleven kan i et enkelt sprog 

skrive en boganmeldelse  
- Øver mundtlig fremlæggelse  
  

Vi vil løbende arbejde med grammatik og skriftlighed.  

  

 

 


