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ÅRSPLAN TYSK 8. klasse 2022/23 
Ved lærer Annette Meins  
 
 

Materialeoversigt – undervisningsmaterialer 
Tekstbog: Steen W. Pedersen: Tekstbog Logo! 8. Klasse, Gyldendal, 2010 
Elevopgaver fra: Steen W. Pedersen: Arbejdsbog Logo! 8. Klasse, Gyldendal, 2010 
Andet: Supplerende undervisningsmateriale, websites, sproglinks.dk, tysk film, musik, 
Peter Rentsch; Gut Gemacht, div. opgaver. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 Uge nr. År 2022 Aktivitet  Mål  

33-36 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
 

Tekstbog: 
 
Shoppen gehen 
 
Stadtbummel von A bis Z  s. 08 
 
Einfach nur Shoppen s. 09 
 
Rund um die Uhr shoppen s. 10 
 
Mein Lieblingsladen  s. 11 
 
Sprechende Namen  s. 12 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 

Efter 9. klassetrin (trinmål) 
 
Kompetencemål 
Eleven kan kommunikere  på tysk 
mundtligt om nære emner i et 
meget enkelt og forståeligt sprog 
 
Lytning Fase 1 
● Eleven kan forstå 
hovedind-hold og detaljer om 
nære em-ner 
● Eleven har viden om at 
lytte efter detaljer 
 
Lytning Fase 2 
● Eleven kan forstå 
budskaber og holdninger inden for 
nære emner 
 

37-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Shoppen gehen 
 
Kriegst du Taschengeld  s. 13 
 
Bekannte Werbesprüche  s. 14 
 
Supermarkt und 
Wochenmarkt  s. 15 
 
Krieg der Zwerge  s. 16 
 
Kaufen, laufen,  
verbrauchen  s. 18 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/  

 

 
● Eleven har viden om at 
afkode budskaber i forskellige 
situati-oner 
 
Samtale Fase 1 
● Eleven kan indgå i, 
fastholde og afslutte enkle 
samtaler om nære emner 
● Eleven har viden om 
relations-bundne udtryk 
 
Samtale Fase 2 
● Eleven kan udveksle 
budskaber og holdninger 

 
 

http://www.sproglinks.dk/
http://www.sproglinks.dk/
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43-46 

  
 
Tema: 
Rund um den Bodensee   
Emner: 
 
Der Bodensee  s. 20 
Drei Länder – ein See s. 22 
Lukas Hofer Blog s. 23 
Bodensee-Gedichte s.24 
Jonathans bester Fang s. 25 
Flugzeugabsturz am  
Bodensee s. 26 
Flugzeugkollision s. 27 
Über Grenzen s. 28 
 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 
 

 
 
● Eleven har viden om 
kommu-nikationsstrategier 
bestemt af situation,  afsender og 
modtager 
 
Præsentation Fase 1 
● Eleven kan i et enkelt 
sprog tale om et emne 
● Eleven har viden om 
metode til at søge ordforråd 
 
Præsentation Fase 2 
● Eleven kan i et enkelt 
sprog præsentere et forberedt 
emne 
● Eleven har viden om 
præsentationsstrategi med 
tilhørende ordforråd 

47-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coole Typen   
Emner: 
Was ist cool?  s. 30 
 
Coole Typen  s. 31 
 
Alt sein kann cool sein s. 32 
 
Oskar rockt ab  s. 33 
 
Idole und Vorbilder  s. 34 
 
Sissi – eine coole Kaiserin s. 36 
 
Eine engagierte Person  s. 37 
 
Lutz ist mutig  s. 38 
 
Sorgenruf im Internetforum s. 40 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 
 

 
Sprogligt fokus Fase 1 
● Eleven kan formulere 
enkle, klare og forståelige 
budskaber 
● Eleven har viden om 
forbin-derord 
 
Sprogligt fokus Fase 2 
● Eleven kan formulere sig i 
sam-menhæng i et enkelt, klart og 
forståeligt sprog 
● Eleven har viden om 
udtale og sætningsopbygning 
 
 
Færdigheds- og vidensmål  
(Skriftlig kommunikation) 
Kompetencemål 
Eleven kan kommunikere på 
tysk skriftligt i et forståeligt og 
sam-menhængende sprog  
 
Læsning Fase 1 
● Eleven kan forstå enkle 
tekster om nære emner 
 

 
  

http://www.sproglinks.dk/
http://www.sproglinks.dk/
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Uge nr. År 2023 Aktivitet  Mål  
01-06 

 
 
 

 
 
 

 

 Ganz abenteuerlich  
Emner:  
Für mich ganz  
abenteuerlich  s. 42 
 
DSDS  s. 43 
 
Eine sonderbare Rettung s.44 
 
Jeder Tag ein Abenteuer s. 45 
 
Die Ballonflucht s. 46 
 
Das Abenteuer schlägt  
zurück s. 48 
 
Hippies als Großeltern s. 50 
 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 
 
 
 

● Eleven har viden om at 
læse efter detaljer 
 
Læsning Fase 2 
● Eleven kan forstå 
forskellige typer af  enkle tekster 
om nære emner 
● Eleven har viden om 
konteksts og teksttypers 
betydning for læ-seforståelse 
 
Skrivning Fase 1 
● Eleven kan skrive enkle 
notater, beskeder og breve 
● Eleven har viden om 
skrivepro-cesser 

08-11 
 
 
 
 

  
 

Viel Verkehr   
Alles Auto  s. 52 
 
Mein Fahrzeug s. 54 
 
Der Ampelmann s. 55 
 
 
Das Mercedes Benz Museum s. 56 
 

 
Skrivning Fase 2 
● Eleven kan skrive i et 
enkelt sprog under hensyntagen til 
situation, afsender og modtager 
● Eleven har viden om 
sprogets funktion i forskellige 
situationer 
 
Tekster og medier Fase 1 
● Eleven kan anvende 
digitale medier til  enkel 
sprogproduk-tion på tysk 
● Eleven har viden om 
sproglige udtryksformer i digitale 
medier 

http://www.sproglinks.dk/
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12-15 
 
 
 
 
 

 Viel Verkehr  
 
Besuch im Mercedes Benz 
Museum  s. 57 
 
Robinson s. 58 
 
Peter ist Fluglotse s. 59 
 
In der S-Bahn  s. 60 
 
 
Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 
 

Tekster og medier Fase 2 
● Eleven kan anvende 
digitale medier til kommunikation 
på tysk 
● Eleven har viden om 
kommuni-kationsformer i 
forskellige me-dier og genrer 
 
Sprogligt fokus Fase 1 
● Eleven kan skrive enkle 
sætnin-ger klart og forståeligt 
● Eleven har viden om 
sætnings-opbygning 
 
Sprogligt fokus Fase 2 
● Eleven kan skrive  udtryk 
og sætninger klart og forståeligt 
● Eleven har viden om 
centrale sprogbrugsregler 
 
Færdigheds- og vidensmål 
(Kultur og samfund) 
Kompetencemål 
Eleven kan forstå og anvende 
forståelse for kultur 
 
Kulturforståelse Fase 1 
● Eleven kan møde 
tysktalende kulturer empatisk og 
fordoms-frit 
 

16-21 
 
 
 
 

  
Endlich Ferien   
 
In meinem Ferienkoffer habe ich 
 s. 62 
 
Haben Sie ein Zimmer frei s. 63 
 
Ab in die Ferien s. 64 
 
Am Strand s. 66 
 
Ferien s. 67 
 
Der Harz – Rentnerparadies oder 
Spielplatz für Jugendliche s. 68 
 
Jetzt bist du dran s. 70 
 
Heidis Ferienblog s.72 

● Eleven har viden om 
centrale kulturelle, sociale og 
historiske forhold  
 
Kulturforståelse Fase 2 
● Eleven kan beskrive 
tysktalende landes kulturer og 
levevis 
● Eleven har viden om 
væsentlige elementer af 
tysktalende landes kultur i de 
tysktalende lande 

http://www.sproglinks.dk/
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Opgaverne til teksterne er fra 
Tekst- og Arbejdsbog 
 

Arbejde med udvalgte opg. fra 
http://www.sproglinks.dk/ 
 

22-2 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
 
Alles Wasser  
 
Sandra schreibt bei Schüler VZ  s. 
74 
 
Schon gewusst? s. 75 
 
Die Hafen-Sheriffs s. 76 
Schon wieder Regen s. 77 
 
Das Wasser s. 78 
 
Hochwasser s. 79 
 
Alpamare – der größte 
Wasserpark in Europa s. 80 
 
Ein mutiger Sprung s. 82 
 

Kulturmøder Fase 1 
● Eleven kan anvende 
kulturbund-ne udtryk i enkle 
dialogsitu-ationer 
● Eleven har viden om 
kultur-bundne udtryk og 
høfligheds-normer 
 
Kulturmøder Fase 2 
● Eleven kan anvende tysk i 
mø-det med tysktalende fra 
forskel-lige kulturer 
● Eleven har viden om 
samtale-former i tysktalende 
områder 
 
Tysk som adgang til verden 
Fase 1 
● Eleven kan bruge digitale 
me-dier til at tage kontakt med 
jævnaldrende sprogbrugere i den 
tysktalende verden 
● Eleven har viden om 
kommuni-kationsregler for 
sociale medier i en tysksproget 
kontekst 
 
Tysk som adgang til verden 
Fase 2 
● Eleven kan kommunikere 
på tysk med sprogbrugere lokalt 
og globalt 
● Eleven har viden om tysk 
sprogs og kulturs betydning i 
Europa 

 

http://www.sproglinks.dk/
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