
Årsplan Tysk 22/23 - 8 Klasse

ÅRSPLAN FOR TYSK KLASSE: 8    SKOLEÅR: 22 /23

Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

31 Opstart ugen

32

Freundschaft
gennem dette

emne skal
eleverne

blive  trygge ved
at tale Tysk i

klassen -

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio At eleverne kan
anvende mundtlig og

skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

33

Freundschaft
gennem dette

emne skal
eleverne

blive  trygge ved
at tale Tysk i

klassen -

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio At eleverne kan
anvende mundtlig og

skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

34

Freundschaft
gennem dette

emne skal
eleverne

blive  trygge ved
at tale Tysk i

klassen -

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio At eleverne kan
anvende mundtlig og

skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

35 Nordplus besøg Kassebølle

36

Freundschaft
gennem dette

emne skal
eleverne

blive  trygge ved
at tale Tysk i

klassen -

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio At eleverne kan
anvende mundtlig og

skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

37 Emneuge Grøn Skole

38 Forberede Estland

39 Nordplus Estland

40 Brødrene Grimm

Læsning, Lytning og
Skrivning

ZDR - Clio Eleverne arbejder med
eventyr fra Brødrene

Grimm. Vi ser
filmatisering af

eventyret og arbejder
med skriftelig og

ordforråd.

41 Brødrene Grimm

Læsning, Lytning og
Skrivning

ZDR - Clio Eleverne arbejder med
eventyr fra Brødrene

Grimm. Vi ser
filmatisering af

eventyret og arbejder
med skriftelig og

ordforråd.



Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

42 Efterårsferie

43 Brødrene Grimm

Læsning, Lytning og
Skrivning

ZDR - Clio Eleverne arbejder med
eventyr fra Brødrene

Grimm. Vi ser
filmatisering af

eventyret og arbejder
med skriftelig og

ordforråd.

44 Brødrene Grimm

Læsning, Lytning og
Skrivning

ZDR - Clio Eleverne arbejder med
eventyr fra Brødrene

Grimm. Vi ser
filmatisering af

eventyret og arbejder
med skriftelig og

ordforråd.

45 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 1

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/ANu5-grammatikge
schichte-ein-krimi-1/cha
pter/Aij0-ein-krimi-kapite

l-1

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

46 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 1

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/ANu5-grammatikge
schichte-ein-krimi-1/cha
pter/Aij0-ein-krimi-kapite

l-1

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

47 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 1

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/ANu5-grammatikge
schichte-ein-krimi-1/cha
pter/Aij0-ein-krimi-kapite

l-1

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

48 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 1

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/ANu5-grammatikge
schichte-ein-krimi-1/cha
pter/Aij0-ein-krimi-kapite

l-1

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

49 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 2

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/AXyQ-grammatikge
schichte-ein-krimi-2?por
talclick=coursessection

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

50 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 2

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/AXyQ-grammatikge
schichte-ein-krimi-2?por
talclick=coursessection

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

51 Grammatikgeschic
hte - Ein Krimi 2

Gramatik og Læsning https://tysk.alinea.dk/co
urse/AXyQ-grammatikge
schichte-ein-krimi-2?por
talclick=coursessection

Eleverne øvers i
grammatik gennem en

krimi historie. Der
læses og skrives.

52-1 Juleferie

2 Musik und Idole

Læsning -
Kulturforståelse -
Sprogligt fokus.

Clio - Slide Eleverne læser teksten
og gengiver nogle

hovedtræk i
handlingen. Eleverne

præsentere
oplysninger om tysk og



Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

dansk musikkultur og
forholder sig nuanceret

til dem.

3 Musik und Idole

Læsning -
Kulturforståelse -
Sprogligt fokus.

Clio - Slide Eleverne læser teksten
og gengiver nogle

hovedtræk i
handlingen. Eleverne

præsentere
oplysninger om tysk og
dansk musikkultur og

forholder sig nuanceret
til dem.

4 Musik und Idole

Læsning -
Kulturforståelse -
Sprogligt fokus.

Clio - Slide Eleverne læser teksten
og gengiver nogle

hovedtræk i
handlingen. Eleverne

præsentere
oplysninger om tysk og
dansk musikkultur og

forholder sig nuanceret
til dem.

5-6 Teaterugen udskoling
Læseuge indskoling

7 Vinterferie

8 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.

9 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.

10 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.

11 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.



Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

12 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.

13 Anders sein

Læsning - skrivning -
samtale - præsentation.

Clio - slide Vi har i dette forløb
fukus på det at være
anderledes. Berlin er

en interkulturel
hovedstad hvor man

kan være som man vil.
Det vil vi dykke ned i i

dette forløb.

14 Påskeferie

15 Tysk Hip-Hop

Lytte - Læse - se Internettet I dette forløb skal vi se
nærmere på hvordan

Hip-hop har formet den
Tyske musik gengre.

16 Tysk Hip-Hop

Lytte - Læse - se Internettet I dette forløb skal vi se
nærmere på hvordan

Hip-hop har formet den
Tyske musik gengre.

17 Projektuge 6-8

18 Porträt: Mark
Forster

Lytte - Læse https://tysk.alinea.dk/co
urse/rMje-portrat-mark-f
orster?portalclick=cours

essection

I dette forløb skal vi
arbejde med en af
Tysklands førende

pop-sangere

19 Porträt: Mark
Forster

Lytte - Læse https://tysk.alinea.dk/co
urse/rMje-portrat-mark-f
orster?portalclick=cours

essection

I dette forløb skal vi
arbejde med en af
Tysklands førende

pop-sangere

20 Porträt: Mark
Forster

Lytte - Læse https://tysk.alinea.dk/co
urse/rMje-portrat-mark-f
orster?portalclick=cours

essection

I dette forløb skal vi
arbejde med en af
Tysklands førende

pop-sangere

21 Lejrskole

22 Opsamling -
Afrunding -

23 Opsamling -
Afrunding -

24 Festival

25 Afslutning

26 SOMMERFERIE


