
8. klasse       Overordnet 
emne 

Gramma-emne         Aflevering/fast 
lektie 

Læringsmål Materialer 

August Ab in die Ferien Substantiver, køn 
og ordbogen (din 
bedste ven) 

Wichtige Wörter + 
Chunks 

*Eleven kan gætte et transportmiddel ud fra en 
mundtlig beskrivelse.                                           *Eleven 
kan forstå en tekst om en dreng på feriekoloni og 
andre tekster om ferie fx postkort, digt og blog.                                                              
*Eleven kan bruge ordbogen til at bestemme 
ordklasse samt navneordernes køn                   *Eleven 
kan skrive sustantiver/navneord med stort 
begyndelsesbogstav                                                                                               

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

September Ab in die Ferien Bøjning af 
verber/udsagnsord 
i 3. person 

Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Boganmeldelse 

*Eleven kan i et interview fortælle om en fiktiv tur til 
en sommerlejr.                                                    *Eleven 
kan deltage i en sketch med temaet: 
Autobahnparkplatz.                                                                                                
*Eleven kan fortælle om en kammerats rejse og i den 
forbindelse bøje udsagnsordene i 3.person.       

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

Oktober Ab in die Ferien Kort tillægsform og 
ordstilling 

Schreibt über deine 
beste Ferien 

Eleven kan fortælle om forskelle og ligheder mellem 
nogle tyske unges forhold til at rejse og deres eget på 
baggrund af en lille dokumentarfilm.                                           
*Eleven kan skrive sætninger med brug af kort 
tillægsform. 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

November Märchen (Forløb 
tysk.alinea.dk) 

Uregelmæssige og 
regelmæssige 
verber 

Wichtige Wörter + 
Chunks 

*Eleven kender til regelmæssige og uregelmæssige 
verber samt deres bøjning 

tysk.alinea.dk + mappe 
+ tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

December Oh Tannenbaum Chunks Weihnacht-
ausgabe 

*Eleven kan kombinere lyd og billede, der viser nogle 
kendte tyske julefænomener                   *Eleven kan 
spille en rolle i et krybbespil.         *Eleven kan lave en 
ønskeliste for sin person og lave en plan for, hvad der 
skal ske for personen i julen.                                                            
*Eleven kan sige nogle tyske jule-standardfraser. 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

Januar Total ideal Verbernes bøjning 
nutid 

Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Boganmeldelse 

*Eleven kan forstå, når hun hører om forskellige 
kropsdele.                                                           *Eleven 
kan gætte en ’figur’ ud fra en kammerats mundtlige 
beskrivelse.                                                *Eleven kan 
foretage et interview om temaet Total ideal.                                                                                                                             

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 



*Eleven kan gøre brug af ordbogen, verbernes bøjning 
og skrive substantiver med stort bogstav i en mail om, 
at han/hun gerne vil deltage i et radioprogram 

Februar Total ideal Sætningsopbygning Was ist Gesundheit 
für dich? 

*Eleven kan benytte udtrykkende ’Das ist genau 
meine Meinung’, ’Das ist fast meine Meinung’, ’Da bin 
ich nicht ganz einig’ og ’Da bin ich gar nicht einig’                                                                    
*Eleven kan på baggrund af en lille dokumentarfilm. 
fortælle om forskelle og ligheder mellem mennesker i 
gadebilledet i hhv. filmen og i elevens egen hverdag.                                                                              
*Eleven kender til kasus 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

Marts Mein Berlin Læsestrategier Wichtige Wörter + 
Chunks 

*Eleven kan læse og forstå tekster om Berlin.                                                     
*Eleven kan i et interview berette om det, hun fiktivt 
har oplevet i Berlin. 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

April Mein Berlin Pronominer/ 
stedord 

Projekt 3 + 
Boganmeldelse 

*Eleven kan på baggrund af en lille dokumentarfilm. 
fortælle om forskelle og ligheder mellem den tyske 
hovedstad og den danske.                                  *Eleven 
kan skrive en beskrivelse af livet i elevens egen by(- 
del). 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

Maj Damals in 
Deutschland 

Verbernes bøjning i 
datid 

Wichtige Wörter + 
Chunks 

*Eleven kan lave en præsentation af et historisk emne 
gennemgået kapitlet.                               *Eleven kan 
omformulere og genfortælle en    periode fra Peter 
Wolffs liv ved at skifte form fra 3. person til 1. person. 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

Juni Damals in 
Deutschland 

Verbernes bøjning i 
datid 

Boganmeldelse *Eleven kan forstå den historiske fortælling om Peter 
Wolff og sangen Wir sind wir.                              *Eleven 
kan skrive en anmeldelse af musikvideoen til sangen 
Wir sind wir.                                            *Eleven kan lave 
en PowerPoint om et historisk emne                                                                                    
*Eleven kan begynde at skrive sætninger i både nutid 
og datid. 

Ach so! Teil 2A (Bog) + 
mappe + Opgavebog + 
tysk.gyldendal.dk 
(grammaøvelser) 

 


