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ÅRSPLAN TYSK 6. klasse 2022/23 
Ved lærer Annette Meins 
 
 

Materialeoversigt – undervisningsmaterialer  
Tekstbog: Logo! Tekstbog 6. Klasse, Nielsen, Louise Berg: Logo!, Gyldendal, 2014  
Elevopgaver fra: Logo! Arbejdsbog 6. Klasse, Nielsen, Louise Berg: Logo!, Gyldendal, 2014 
Andet: Goethe Instituts og andre tysksprogede hjemmesider, Peter Rentsch; Gut Gemacht, 
div. opgaver, tysk kulturfilm, musik 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 Uge nr. År 2022 Aktivitet  Mål  

33-36 
 
 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Logo! Tekstbog: 
Tema:  
Dach 
 

Deutschland in Zahlen  s. 06 
Aufgaben & Arbejdsbog  
 

Das ist Österreich s.06 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Die Schweiz in Farben s. 07 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Steckbriefe s. 08 
Aufgaben & Arbejdsbog  

 

Fabian und seine Stadt  s. 09 
Aufgaben & Arbejdsbog 

 

Lina und ihr Lieblingsessen  s. 10 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
Jakob und seine Familie.      s. 11 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

  

Fagformål for faget tysk 
 

Eleverne skal i faget tysk udvikle kom-

petencer til at kommunikere på tysk både 

mundtligt og skriftligt, så de kan anvende 

tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og 

fremtidige liv. Eleverne skal samtidig 

udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk 

sprog og om fremmedsprogsindlæring 

samt styrke deres kulturelle og 

interkulturelle forståelse gennem 

kulturmøder. 
 

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og 

aktiv medvirken skal elevernes lyst til at 

bruge sproget personligt og i samspil med 

andre fremmes. Eleverne skal herved få 

tillid til egne evner og lyst til at beskæftige 

sig med tysk sprog og kulturer til fremme af 

deres videre udvikling. 
 

37-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Von A nach B 
 
Wie kann man von A nach 
B kommen? s. 12 
Aufgaben & Arbejdsbog  
 
 

Unterwegs  s. 13 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

Wie kommst du zur Schule? s. 14 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

Ein besonderer Schulweg s. 15 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 
 
 

 

Efter 7. klassetrin  

Kompetencemål 
Mundtlig kommunikation 
Eleven kan kommunikere på tysk 
mundtligt om nære emner i et meget 
enkelt og forståeligt sprog 
 

Færdigheds- og vidensmål  
 

Lytning Fase 1 
● Eleven kan forstå enkle ord, 

udtryk og budskaber ud fra situation, 

gestik og mimik  

● Eleven har viden om det tyske 

sprogs nære sproglige slægtskab med 

dansk  
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37-41 

 

Reimreise s. 16 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

In der Stadt s. 17 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 

Lytning Fase 2 
● Eleven kan forstå enkle 

budskaber om nære emner  

● Eleven har viden om forhold 

mellem mimik, gestik og indhold i 

situationer  

43-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Der Körper 
 
Punkt, Punkt, Komma, Strich   
s. 18 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Sind die Arme noch müde? s. 19 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Körper-Fakten s. 20 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Mein Körper kann so viel s. 21 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Anna wird krank s. 22 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Beim Arzt s. 23 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

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

Lytning Fase 3 
● Eleven kan forstå 

hovedindholdet af talt tysk om nære 

emner  

● Eleven har viden om at lytte 

efter hovedindhold  
 

Samtale Fase 1 

● Eleven kan bruge sproget i 

sang, spil, leg og bevægelse  
● Eleven har viden om enkle 

situa-tionsbundne ord og vendinger  
 

Samtale Fase 2 
● Eleven kan stille og besvare 

enkle spørgsmål om nære emner  
● Eleven har viden om relevante 

spørgeord og svarstrategier  
 

Samtale Fase 3 
● Eleven kan gennemføre korte 

dialoger om nære emner  
● Eleven har viden om enkle 

kommunikationsstrategier  

47-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Hier bin ich zu Hause  

 
Der Rauch s. 24 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Im Haus s. 25 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Was ist dein Lieblingsort 
Zu Hause? s. 26 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Kleinanzeigen s. 27 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 
 

Wie sieht dein Zimmer aus? s. 28 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 
 

 

Præsentation Fase 1 

● Eleven kan præsentere sig selv 

og sin nærmeste familie  
● Eleven har viden om faste 

udtryk for præsentationsformer  
 

Præsentation Fase 2 
● Eleven kan præsentere nære 

emner 
● Eleven har viden om brug af 

ord og udtryk om nære emner  
 

Præsentation Fase 3 
● Eleven kan i et enkelt sprog 

tale om nære emner  
● Eleven har viden om 

forberedelse af enkle præsentationer 

på tysk  
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47-51 

 
 

Lauras Zimmer s. 29 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 

Sprogligt fokus Fase 1 

● Eleven kan efterligne og 

gentage tyske ord og udtryk  

● Eleven har viden om ligheder og 

forskelle mellem dansk og tysk udtale  

 

Uge nr. År 2023 Aktivitet  Mål  
01-06 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
365, 52, 12, 4  
 
 

Vier Jahreszeiten s. 30 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Was ist deine Lieblings-  
Jahreszeit? s. 31 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Zwölf Monate s. 32 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Deutsche Wetter-Rekorde s. 33 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Deutsche Feiertage s. 34 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Floh will in den Süden s. 35 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

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

 
 

Sprogligt fokus Fase 2 
● Eleven kan udtale ord og 

udtryk med forståelig intonation  
● Eleven har viden om 

udtale, intonation og forholdet 

mellem skrift og lyd  

 

Sprogligt fokus Fase 3 
● Eleven kan formulere 

enkle sætninger  
● Eleven har viden om den 

simple sætnings opbygning  
 

Efter 7. klassetrin  

Kompetencemål 
Skriftlig kommunikation 
Eleven kan kommunikere på tysk 

skriftligt om nære emner i et 

meget enkelt og forståeligt sprog 

 

Læsning Fase 1 
● Eleven kan forstå enkle ord 
og udtryk   
● Eleven har viden om 
transparente ord og udtryk  

08-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Worte, Worte, Worte!  
 
 

Nichts als Worte s. 36 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 

Konkrete Poesie s. 37 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Das ist gerade, das ist schief s. 38 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Rechenaufgabe unter  
Tränen s. 39 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 
 

 

Læsning Fase 2 
● Eleven kan gætte 
kvalificeret ud fra en sammenhæng 
● Eleven har viden om 
gættestrategier  

 

Læsning Fase 3 
● Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle tekster 
inden for nære emner  
● Eleven har viden om at læse 
efter hovedindhold  

 

Skrivning Fase 1 
● Eleven har mod på at skrive 
på tysk  
● Eleven har viden om 
skrivning fra andre sprog 
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               08-11 Alle Kinder s. 40 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

Ein Huhn s. 41 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

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

 

Skrivning Fase 2 
● Eleven kan skrive enkle ord 
og udtryk  
● Eleven har viden om 
forholdet mellem lyd og stavning  
 

12–16  
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Was ziehe ich heute an?  
 
Mein Kleiderschrank s. 42 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Merles Morgen s. 43 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

Stellas Woche s. 44 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
Kleider-Chaos! s. 45 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
Was trägst du gern? s. 46 
Aufgaben & arbejdsbog  
 
 
Der, die, das – was? s. 47 
Aufgaben & Arbejdsbog 

 

Skrivning Fase 3 
● Eleven kan skrive enkle 
sætninger  
● Eleven har viden om brug 
af opslagsteknologier 
 

Tekster og medier Fase 1 – 3    

● Eleven kan arbejde med 

infor-mation i enkle tekster og 

bil-leder  
● Eleven har viden om 

tekstop-bygning og 

informationssøg-ning på tysk  
 

Sprogligt fokus Fase 1 – 3 
● Eleven kan skrive enkle 

ud-tryk klart og forståeligt  
● Eleven har viden om 

retstav-ning og tegnsætning  

17-21 
 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
Tema: 
Der Sommer kommt! 
 
Reiseformen           s. 48 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Sommerferienpläne s. 49 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 
Sonnenschein und Regen s. 50 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 

 

 
Efter 7. klassetrin  

Kompetencemål 
Kultur og samfund 
Eleven kan sammenligne eksemp-
ler på tysksproget kultur og egen 
kultur 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Kulturforståelse Fase 1 & 2 
● Eleven kan placere tysktalende 
lande på et verdenskort 
● Eleven har viden om tysktalende 
landes geografi 

22-25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Arbejde med følgende emner: 
 

Witze s. 51 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

Komm mit ins Mittelalter s. 52 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulturforståelse Fase 3 
● Eleven kan sammenligne 
tyskta-lende kulturer med egen 
kultur  
● Eleven har viden om 
levevilkår i tysktalende lande 
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               22-25 

Grüße aus dem Sommer- 
camp s. 53 
Aufgaben & Arbejdsbog 
 
 

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

Kulturmøder Fase 1 – 3   

● Eleven kan anvende enkle 
tyske udtryk i mødet med 
tysktalende  
● Eleven har viden om 
sammen-hæng mellem tysk sprog 
og kultur 
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