
9. klasse     Overordnet 
emne 

Gramma-
emne     

Aflevering/faste 
opgaver 

Læringsmål Materialer/links 

August Grenzen Substantiver 
og ordbogen 

Wichtige Wörter + 
Chunks 

*Eleven kan genfortælle læste 
tekster ved hjælp af stikord og egne 
overskrifter                                                         
*Eleven kan redegøre for 
schweiziske problematikker i 
teksten ’Erens Leben in der Schweiz’                       
*Eleven kan udtrykke sin mening                                                               
*Eleven kan finde substantivernes 
køn i ordbogen og huske at skrive 
dem med stort begyndelsesbogstav 
*Eleven kender til, at de bestemte 
artikler på tysk ændrer sig alt efter 
substantivets genus/køn. 

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk 

September Grenzen Bindeord, 
stedord og 
forholdsord 

Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Buchbewertung 

*Eleven kan gøre brug af bindeord Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk +  
https://tysk.alinea.dk/course/ANu5-
grammatikgeschichte-ein-krimi-1  

Oktober Zeit   Regelmæssige 
og 
uregelmæssige 
verber 

Aflevering side 36 *Eleven kan bruge faste 
vendinger/chunks til at udtrykke 
sine holdninger til hvordan 
mennesker bruger deres tid. 
*Eleven kan genfortælle en 
tegneserie vha. billeder og stikord                                                                         
*Eleven kan skrive sit eget tids-digt 
ud fra en given skabelon.                                                                             
*Eleven kan bøje regelmæssige og 
uregelmæssige verber i præsens.                                                        
*Eleven ved at verber bøjes i person 
og tal på tysk.                                    

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk +  
https://tysk.alinea.dk/course/ANu5-
grammatikgeschichte-ein-krimi-1 
 
 

  

November Zeit      Sætnings-     
opbygning 

Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Buchbewertung 

*Eleven ved, at en sætning som 
minimum skal indeholde et subjekt 
og verballed. 

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk + 
https://tysk.alinea.dk/course/ADwA-
grammatikgeschichte-mutti-wo-bist-

https://tysk.alinea.dk/course/ANu5-grammatikgeschichte-ein-krimi-1
https://tysk.alinea.dk/course/ANu5-grammatikgeschichte-ein-krimi-1


du-1/chapter/ADwb-mutti-wo-bist-
du-teil-1 

December Zeit Fremtids-
sætninger + 
datids-
sætninger 

Aflevering side 76 *Eleven kan skrive fem hypotetiske 
fremtidssætninger ved at bruge 
würden og dernæst lave dem om til 
datid                                             
*Eleven kan skrive en kort tekst, der 
indeholder mindst fire forholdsord          

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk 

Januar Erwachsen   Regelmæssige 
og 
uregelmæssige 
verber 

Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Buchbewertung 

Wichtige Wörter + Chunks + 
Buchbewertung 

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk + 
https://tysk.alinea.dk/course/ADwA-
grammatikgeschichte-mutti-wo-bist-
du-1/chapter/ADwb-mutti-wo-bist-
du-teil-1  

Februar Erwachsen Kort 
tillægsform + 
ordstilling 

Aflevering side 112 *Eleven kan forstå forskellige 
tekster om at være ung/voksen                                                                  
*Eleven kan beskrive og udtale sig 
om elementer af filmen ’Meine 
Eltern’.                                                  
*Eleven kan skrive sætninger med 
korrekt brug af ordene bleiben og 
werden.                                                    
*Eleven kan gøre brug af kort 
tillægsform                                                              

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk  

Marts Spuren Tillægsord Wichtige Wörter + 
Chunks + 
Buchbewertung 

*Eleven kan forstå forskellige 
professioner, når hun hører dem 
beskrevet.                                                                            
*Eleven kan ud fra informationer i 
en tekst præsentere en tysk 
personlighed.                                                      
*Eleven kan spille en scene fra en 
film.                                           *Eleven 
kan gøre brug af tillægsord.                              
*Eleven kan skrive sætninger med 

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk + 
https://tysk.alinea.dk/course/ADwA-
grammatikgeschichte-mutti-wo-bist-
du-1/chapter/ADwb-mutti-wo-bist-
du-teil-1  
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subjekt, verballed og 
akkusativobjekt. 

April Spuren Vi øver prøver Aflevering: 
Traumberuf? 

*Eleven kan give resume af tekster                               
*Eleven kan forstå forskellige 
tekster om at sætte sig spor                                                                                              
*Eleven kan skrive et brev til en 
kommende værtsfamilie.                                                               
*Eleven kan besvare spørgsmål om 
Frank Rössels liv i hhv. DDR, 
Tyskland og Danmark.                                  
*Eleven har viden om en 
tyrkisk/tysk families hverdag og kan 
forholde sig dertil.                                                 
*Eleven kan omskrive sætninger fra 
førnutid til nutid,     fra nutid til 
datid og fra datid til førnutid.    

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk 

Maj Opsamling Ledsætninger 
og ordstilling 

Buchbewertung *Jeg kender ordstillingen i en 
ledsætning. 

Ach so! Teil 3 (Bog) + mappe + 
Opgavebog + tysk.gyldendal.dk + 
https://tysk.alinea.dk/course/ADwA-
grammatikgeschichte-mutti-wo-bist-
du-1/chapter/ADwb-mutti-wo-bist-
du-teil-1  

Juni      
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