
Tysk 7. klasse
Årsplan for tysk i 7. klasse

I 7. klasse arbejdes der med bogsystemet Der Sprung (tekstbog og
arbejdsbog), som vil være nyt for eleverne. Der tages dog udgangspunkt i
de to tidligere arbejdsår med tysk, og eleven vil nemt kunne genkende
mange elementer og temaer, da systemet knytter sig til temaer og
ordforråd, der netop er indøvet i 5.-6. klasse. Derudover anvendes tyske
letlæselige fagbøger om temaet Berlin.

Hovedvægten ligger stadig på det kommunikative – på anvendelse af det
tyske sprog, men 7. klasse indeholder også begyndende
grammatikindlæring og forståelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i at eleverne er undervejs med sproget
og vi skal arbejde med alt det, eleverne kan eller er på vej til at kunne og
der er ikke krav til grammatisk korrekthed, men derimod er det
eksperimentet med sproget, der er det vigtigste. Grammatikken inddrages,
hvor det er naturligt i forhold til tekstligt indhold og i forhold til Der
Sprungs struktur.

Til støtte anvendes programmet CD-ord til alle elever samt Gyldendals
ordbøger online.



Klassen skal i løbet af året lave små fremlæggelser og projekter. Skoleåret
afsluttes med en større selvstændig opgave. Derudover er der stor fokus på
”det at rejse” og specielt Berlin, som er målet for klassens rejse i uge 12
2018.

Arbejdssproget er både dansk og tysk – dog efterhånden med hovedvægten
på tysk.

Målene er fra Undervisningsministeriets forenklede fælles mål for 7.
klasse.







Uge
33

Repetition von Wortschatz
und Redevendungen.

Eleven kan forstå enkle ord, udtryk, og
budskaber. Eleven kan bruge sproget i leg
og spil. Eleven har mod på at skrive på tysk.

Uge
34-
36

Ûber sich selbst, Freunde,
Familie und Interessen.

Grammatik Sein und Haben

Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle
tekster inden for nære emner.

Eleven kan sammenligne tysktalende
kulturer med egen kultur.

Uge
37-
39

Rund um das Jahr.
Eleven kan fortså enkle ord og udtryk.
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en
sammenhæng.



Grammatik Verben

Uge
40-
41

Wiederholung Textbuch
Seite 14 über ein Tier: Ein
Minivortrag über ein Tier

Eleven kan præsentere nære emner. Eleven
har viden om forberedelse af enkle
præsentationer på tysk.

Uge
42 EFTERÅRSFERIE

Uge
43-
45

Minivortrag

Uge
46 EMNEUGE

Uge
47-
49

Fragewörter, Quiz und
Schreibt Dialoge mit einem
geheimen Gast“

Eleven kan bruge tysksproget i san g og,
spil , leg og bevægelse. Eleven kan skrive
enkle sætninger.

Uge
50-
51

Weihnachten. Gebräuche
und Traditionen in
Deutschland.

Eleven har viden om levevilkår i tysktalen-
de lande.

Eleven kan sammenligne med sin egen
virkelighed.

Uge
52 JULEFERIE

Uge
1-3

Die Stadt. Einrichtung und
Gebäude, den Weg finden

Bücher die von Berlin
handeln: Mein erstes Buch

Eleven har viden om transparente ord og
udtryk. Eleven kan gætte kvalificeret ud fra
en sammenhæng.



BERLIN, Der Fall der
Mauer

Uge
4 EMNEUGE

Uge
5-6

Deutschlands Geografie,
wichtige Städte,
Kennzeichen, kulturelle
Persönlichkeiten.

Eleven har viden om informationssøgning

Eleven har viden om Tysklands geografi.

Uge
7 VINTERFERIE

Uge
8-
11

Thema BERLIN

Eleven får mod på at skrive på tysk. Eleven
kan placere tysktalende lande på
verdenskortet.

Eleven har viden om levevilkår i tysktalen-
de lande.

Eleven har viden om informationssøgning

Uge
12 REJSE TIL BERLIN

Uge
13 PÅSKEFERIE



Uge
14-
18

Freizeit. Interessen, Musik,
Sport, Aktivitäten. Seine
Meinung äussern.

Eleven kan forstå enkle udtryk og sætninger
og er i stand til at gætte kvalificeret på
indhold ud fra en sammen-hæng.

Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle
tekster inden for nære emner.

Eleven kan i en enkelt sprog tale om nære
emner.

Uge
18-
21

Der Film Kebab Connection

Eleven har viden om at læse efter
hovedindhold.

Eleven har viden om levevilkår i tysktalen-
de lande.

Eleven kan forstå enkle udtryk og sætninger
og er i stand til at gætte kvalificeret på
indhold ud fra en sammen-hæng.

Uge
22-
26

Präsentation eigenes
Thema. Vorbereiten und
vorlesen.

Eleven kan tale i et enkelt sprog om nære
emner.

Eleven har viden om forberedelse af enkle
emner på tysk.

Eleven er i stand til at benytte præsen-
tationsprogrammer, ordbog mm.



Uge
24

EMNEUGE


