
7. klasse            Overordnet 
emne 

Grammatik Læringsmål Materialer 

August Sonst noach 
etwas? 

Ordbogen - 
din bedste 
ven  

*Eleven kan forstå, når nogen taler om madvarer og priser.                               
*Eleven kan i en dialog benytte ord og vendinger til indkøb og 
til at bestille mad og drikkevarer.                                                  
*Eleven kan præsentere et forslag til en middag ud fra en 
opskrift.                      *Eleven kan beskrive mad og drikkevarer 
vha. korte sætninger med tillægsord.        *Eleven kan læse et 
menukort og en opskrift. 

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

September Sonst noach 
etwas? + 
Grammatikges
chichte 1  

Substantiver/  
navneord 

*Eleven kan skrive en indkøbsliste og et menukort.                                              
*Eleven kan gå på virtuelt indkøb i en tysk butik på nettet.                                   
*Eleven kan skrive entalsog flertalsformer af nogle centrale 
navneord.                                             *Eleven kan skrive 
substantiver/navneord med stort begyndelsesbogstav.                       
*Eleven kan bruge ordbogen til at bestemme ordklasse samt 
navneordernes køn    

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

Oktober 5 € pro Stunde   *Eleven kan forstå, når nogen fortæller om deres fritidsjob.                                       
*Eleven kan i en dialog tale med andre om fritidsjob og 
lommepenge.                    *Eleven kan præsentere sin persons 
fritidsjob.                                                   *Eleven kan ved hjælp 
af tillægsord beskrive et job med enkle sætninger.                       
*Eleven kan læse en tekst, der handler om lommepenge og om 
fritidsjob.                     *Eleven kan skrive en kort jobansøgning. 

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

November 5 € pro Stunde 
+ 
Grammatikges
chichte 2 

Sustantiver/ 
navneord 

*Jeg kender til, at de bestemte artikler på tysk ændrer sig alt 
efter substantivets genus/køn. 

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

December Weihnachten   *Eleven kan sige nogle tyske jule-standardfraser.   



Januar Mach mit   *Eleven kan forstå hovedindholdet af en kærlighedssang 
(Musik AG).                      *Eleven kan indgå i et Peter Pan-
rollespil (Theater-AG)                                                *Eleven 
kan udstikke kommandoer og dermed agere fodboldtræner 
(Fussball AG). *Eleven kan læse og forstå reklameopslag for 
tre forskellige AGs.                          *Eleven kan skrive et 
opvarmningsprogram og et træningsprogram (Fussball AG). 
*Eleven kan sammenligne AGs i Tyskland med valgfag i 
Danmark ud fra en lille dokumentarfilm. 

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

Februar So sagt man + 
grammatikges
chichte 3 +4 

  *Jeg kan bøje regelmæssige og uregelmæssige verber i 
præsens.      *Jeg ved at verber bøjes i person og tal på tysk. 

Ach so! Teil 1b 
(Bog) + Opgavebog 
+ tysk.gyldendal.dk  

Marts Meine virtuelle 
Welt 

 *Eleverne kan fortælle om deres hverdag med mobil og 
internet. 

LehrerIn | Tysk 5-7 | 
Gyldendals fagportaler 

April Meine virtuelle 
Welt 
 

 *Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder i brugen af mobil, 
sociale medier og internet hos danske unge og unge fra 
tysktalende lande. 

LehrerIn | Tysk 5-7 | 
Gyldendals fagportaler 

Maj Meine virtuelle 
Welt 

 *Eleverne kan stille og besvare spørgsmål.                                             
*Jeg ved, hvordan modalverber bruges i en sætning.                                                          
*Jeg ved at og hvordan modalverbers bøjning adskiller sig fra 
andre verbers bøjning. 

LehrerIn | Tysk 5-7 | 
Gyldendals fagportaler 

Juni Flensburg an 
der Förde 

 *Eleven kan forstå, når nogen spørger om vej eller viser vej.                                                 
*Eleven kan forstå en beskrivelse af seværdigheder i 
Flensburg.                            *Eleven kan vise vej, når nogen 
spørger. *Eleven kan i en dialog købe en togbillet og tale om 
priser og afgange.                   *Eleven kan planlægge og 
præsentere en udflugt til enten Lübeck, Schleswig eller Hansa-
Park.                                                 *Eleven kan redegøre for 
ligheder og forskelle mellem Flensburg og elevens hjemby. 

Ach so! Teil 1b (Bog) + 
Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
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