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Se ny forenklede mål her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk 
Faste rutiner 

• I Æ2 arbejder vi på hold 8 og hold 9 med de samme temaer. Nogle gange sammen andre gange hver for sig. 

• Ét modul om ugen bruges på skriftligheden og danskfaglige begreber: grammatik, retstavning, tegnsætning samt genredefinition, personkarakteristik, tekstkomposition m.m.  
• Der er læsebånd i hvert modul, men derudover forventes det, at der læses 20 minutter derhjemme hver dag. 

• Der bliver 4 større skriftlige afleveringer i løbet af dette halvår.  

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, afleveringer m.m. 

33 Introuge    

34 Mit Viborg Vi arbejder på sommerferieopgaven Mit Viborg. Fokus på 
skriftlighed, layout og sprog. 

 Komatøs af Ronnie Andersen (27/8-24/9) 

35 
36 
37 
38 

Fra Viborg Hvilke forfattere kender vi fra Viborg? Nok ikke mange, men 
vi bliver klogere efterhånden, som vi åbner emnet op. Vi 
kigger på forfattere fra Viborg, - både af nyere dato, men 
også ældre som Steen Steensen Blicher eller Peter Seeberg, 
der er en del af vores fælles litteraturkanon. 

Tekster: Peter Seeberg Patienten, forskellige 
uddrag fra St. St. Blichers forfatterskab bl.a. 
Hosekræmmeren, Angel T. Kirkegaard Bounty m.fl. 
Film: Kærestesorger af Nils Malmros 

Der bliver en større skriftlig aflevering i uge 
36. 
Rengøring af Kim Fupz Aakeson (24/9-22/10) 

39 Komatøs Vi arbejder med bogen Komatøs af Ronnie Andersen. 
 

Vi arbejder med boganalyse.  Hold 9 skal arbejde med workshoppen Dansk 
Guldalder og national identitet på VGHF. 

40 Projektuge    

41 Læsning I denne uge har vi fokus på læsning, - læsehastighed, 
læseteknikker og læseforståelse. Bl.a. arbejder vi med 
Frontread, - et digitalt redskab, der kan hjælpe på hastighed 
og forståelsen. 

  

42 Efterårsferie    
43 
44 
45 

P.C. Skovgaard og 
Romantikken 

Med udgangspunkt i P.C. Skovgaard og hans malerier, bl.a. 
med besøg på Skovgaard Museet, tager vi fat på romantikken 
som periode. Vi forsøger at blive klogere på de tekster, sange 
og værker, der karakteriserer perioden. 

Tekster: Bøgeskov i Maj P.C. Skovgaard, 
Guldhornene Adam Oehlenschläger, I Danmark er 
jeg født H.C. Andersen, Der er et yndigt land 
Adam Oehlenschläger m.fl. 
Dokumentar: Historien om Danmark 

Der bliver en større skriftlig aflevering i uge 
43. 
Fucking forelsket Nils J.A. Schou; Stjerneskælv 
Anders Johansen; Skolen Jesper Wung-Sung 
(29/10-3/12) 

46 Praktikuge    

47 Projektuge    

48 Nutidens stemmer Vi læster litteratur, - noveller, kortprosa, lyrik m.m. af 
stemmer fra nutiden. 

Tekster: af bl.a. Yahya Hassan, Helle Helle, Dorthe 
Nors, Jesper Wung-Sung m.fl.  

 

49 Boganmeldelser Vi arbejder med mundtlige og skriftlige boganmeldelser til 
bøgerne: Fucking forelsket, Stjerneskælv og Skolen.  

 Der bliver en større skriftlig aflevering i uge 
49. 

50 Skriftlighed Vi forbereder os på terminsprøverne næste uge.   

51 Terminsprøver FSA Skriftlig dansk. Tilbagemelding efter juleferien.  Ask Konge Taber af Camilla Wandahl (Hold 8: 
17/12-28/1) 

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk


Uge: Beskrivelse

34-39 I matematik er det ofte maskinerne, der klarer tingene for dig. Men hvad gør de egentlig? Hvad er fordele og ulemperne 
ved disse? Forløbet handler om andvendelse og vurdering af forskellige digitale værktøjer. I æ2 kommer vi til at arbejde 
med digitale værktøjer til det meste matematik. Derfor er den digitale grundbase vigtig, for at kunne løse opgaver og 
problemstillinger. Eleverne skal også forklare og præsentere matematik ved hjælp af digitale præsentationsværktøjer. 
Eleverne vil her blive præsenteret for WordMat, excel og geogebra.

40

41
42

43-45 Dette forløb er et kort kursus i trekanter og deres egenskaber. I dette forløb, vil der blive arbejdet med
konstruktioner, areal, rumfang og ikke mindst de trigonomiske begreber. Vi skal anvende Phytagoras læresætning til 
plangeometri samt bygger ovenpå med trigonometri. Vi skal undersøge og argumentere for enkle beviser og 
sammenhænge indenfor plangeometri. Der vil hovedsageligt blive arbejdet i computerprogrammet Geogebra, samt med 
lommeregnerens funktioner.

46
47

48-50 For at kunne vurdere en sandsynlighed, så er der brug for statistiske oplysninger om fx tidligere ulykker, antal biler, 
lastbiler, cykler med videre. Der er altså forskellige former for sandsynlighedsregning - til nogle skal der bruges statistik og 
til andre er det ikke nødvendigt. I dette emne skal vi på forskelig vis arbejde med kombinatorik, sandsynlighed og statistik. 
På det ene hold skal vi spille spil og udvikle spil. På det andet hold skal vi bruge statistik til at sammenligne data, og til at 
beskrive hvordan data udvikler sig. I forløbet skal vi arbejde med forskellige diagrammer, der fx kan skabe overblik over et 
datasæt.

51
52-1 Juleferie

Matematik

Projektuge

Efterårsferie

Friskolemarked
Praktikuge

Terminsprøver

Færdighed- og problemregning trænes

33

Temaer

Digitale værktøjer
.. modellerings opgaver og opstart på poblemregning (FSA)

Introuge

Plangeometri 
Hold 8: phytagoras

Hold 9: trigonometri

Hvad er chancen?
Hold 8: sandsynlighed

Hold 9: Statistik 



Uge: Hold 9
33

34-3534-35 Genetik:
Du ved allerede, at du kan være snydt ud af næsen på din far eller have arvet din mors blå 

øjne. Du ligner måske din farmor, når du smiler, og har præcis samme hårfarve som din 
lillebror. Det kan biologien forklare med svære ord som kromosomer, gener og DNA-

molekyler. Man kan ikke se eller røre ved generne, så det kræver meget at forstå, hvad 
det handler om. 

36-39

40
41
42

43-45

46
47

48-50

51
52-1

Naturfag

Terminsprøver

Praktikuge

Hold 8

Kortlære :
Når vi vil skabe et overblik over byer og lande, anvender vi ofte et kort eller modeller heraf. Disse er 

det vigtigste hjælpemiddel i geografi uanset om de er på papir eller elektronisk på en 
computerskærm. Det er en bearbejdet gengivelse af virkeligheden og dette skal vi lære at kunne 

gennemskue. Denne viden skal bruges til at kunne sammenligne forskellige byer og lande.

Introuge

Skriftlige "prøver"

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan:
Dette eksamensforløb handler om, hvordan klimaforandringer opstår, og om hvordan de især skyldes mennesker og deres aktiviteter. For at mindske denne udledning af stoffer, er det 

nødvendigt at gå over til vedvarende energiformer. Det er også nødvendigt for at undgå rovdrift på de stoffer i undergrunden, som naturen har været mange millioner år om at opbygge. Vi 
skal derfor se på hvilke negative og positive konsekvenser der er  forbundet med globalisering? Hvad er vedvarende og fossile brændstofskilder? Vi skal se på forholdet mellem industri, 

teknologi, produktion, infrastruktur og os som forbruger. 

.. Forløb forsat med projektfremlæggelse i uge 50

Hverdagens kemi:
Med udgangspunkt i egne undersøgelser, iagttagelser og eksperimenter, skal eleverne opnå viden om syre og baser. Vi skal også se på stoffer i hjemmet, organisk,

uorganiske, koncentrerede og fortyndede syrer og baser.  Alt sammen med henblik på, at få et bedre kendskab til at arbejde i et faglokale og opstille forsøg

Juleferie

Projektuge

Efterårsferie

Friskolemarked



Uge: Historie
33

34-35

36-39

40
41

42
43-45 Mellemkrigstid

Perioden mellem 1. og 2. verdenskrig kaldes mellemkrigstiden. Den var præget af store 
økonomiske kriser. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt. Dette 
forløb vil tage udgangspunkt i en dyster tid mellem to brutale verdenskrige, hvor 
arbejdsløshed, spirende fascisme, bankkrak og lidt for mange grøddage var en del af 
realiteterne. 

46
47

48-50 ..forløb forsat

51
52-1

Historie/samfundsfag

Praktikuge

Juleferie

Friskolemarked

Terminsprøver

Projektuge

Efterårsferie

Samfundsfag

Økonomi og velfærd
I forløbet skal vi blive kloge på begreberne velfærd og det økonomiske kredsløb. Vi dykker ned i 
nogle af de udfordringer, der truer den danske velfærdsmodel. Måske kan vi finde en løsning på 
udfordringerne i den aktuelle COVID-19 krise? Desuden berører emnet skattepolitik, og hensigten 
er, foruden et overordnet kendskab til det økonomiske kredsløb, at eleverne tager stilling til 
velfærdsstatens prioriteringer. 

Introuge
Viborg bys historie gennem 1000 år
Efter en byvandring i første uge, skal vi sammen prøve at lave en digital tidslinje over Viborgs historie/begivehender/personer. Forhåbentlig får vi noget med omrking bydannelse, om volden 
og befæstningen af byen, om byportene og handelslivet, om gadeforløb og sporene efter middelalderens matrikler. Dog vil vi helt sikkert kommer ind på historien om tinget i Viborg, om 700 
års kongehyldning, om klostrene og kirkerne, om retten og domstolens historie og om Viborgs mange brande.

Viborg før og efter reformationen
Efter byvandringen skal vi tale om, hvordan Viborg som by har haft, og har betydning i fortid og nutid. Vi skal have en forståelse af tiden omkring reformationen og, ikke mindst kirkens 
betydning i middelalderen. Dermed kan vi ikke undgå at få et indblik i historien om Hans Tausens virke i Viborg, og om hans inspiration fra Tyskland i 1520’erne. Her er kongens rolle vigtig, og 
efterspillet med henrettelsen af Skipper Clement på torvet i Viborg i 1536..

Medier og kildekritik
I denne uge fokusere vi på vigtigheden af at kunne forholde sig kritisk til medierne, da det ofte er vores primære kilde til at erhverve ny viden. Kildekritik er vigtigt for at få et nuanceret 
billede af en sag. Derfor blive vi nødt til at kigge bagom mediet og afsøge andre informationskilder. Vi dykker ligeledes ned i begrebet 'Fake News'

Kriminalitet og straf
Med udgangspunkt i Viborgs helt særlige position som retsby, skal vi arbejde med de mange 
formelle og uformelle regler som vi møder i hverdagen. Herefter bevæger forløbet sig over i at 
introducere lovenes rolle i en retsstat, grundlæggende retsstatsprincipper samt hvorfor vi har en 
tredelingen af magten.



IDRÆT Æ2 
Uge JO AB Indholdsområde Beskrivelse Tema Teori 

34   Teambuilding v. Nicolai fra Ungdomsskolen.   

35 Gruppelejr 

36 
 

Basket Boldbasis og Boldspil Vi kigger på de forskellige boldspilsfamilier og har fokus 
på kaosspil. 
Kun hold 9 

Idræt og 
fællesskab 

Idrætsfællesskaber fra 
clioonline.dk 
Spilhjulet fra ”Tjek på idræt”. 
Partiboldregler fra Sundhedsstyrelsen  
Hel-del-hel metoden fra artikel i JYSK 
fodbold 2012 

37 Spiludvikling Ud fra partibold udvikler eleverne deres eget spil. 

38 Fodbold Kun hold 8 

39 Fodbold Kun hold 9 

40 Projektuge 
41 Løb Løb, Spring og Kast Vi forbereder os på Skolernes Motionsdag og arbejder 

med løb. Vi arbejder med intervaltræning og tester os 
selv på en Cooper. 

Idræt og 
sundhed 

Sundhed fra clioonline.dk 
Coopertest fra 
https://aktivtraening.dk/traening/kon
dition/test-coopertest 

42 Efterårsferie 

43 Grundtræning Fysisk Træning 
 

Forskellige grundtræningsøvelser introduceres. Vi 
arbejder med konditions-, styrke-, bevægeligheds- og 
koordinationstræning. 

Idræt og 
sundhed 

Hvad er træning? Træning hvordan? 
Anatomi og Fysiologi -> Uddrag fra 
”Idræt og træning” DIF. 
 44 Gruppearbejde TEORI: Eleverne arbejder i grupper. Forbereder et 

opvarmningsprogram med elementer fra grundtræning. 
Skriftlig afleveres opvarmningsprogrammet med 
forklaringer på de forskellige øvelser, og hvilke 
muskelgrupper, der i spil. 

45 Opvarmningsprogram I mindre grupper fremlægges opvarmningsprogrammer. 
Herefter respons og evaluering. 

46 Praktikuge 

47 Projektuge 

48 Akrobatik og 
kropskontrol 

Kropsbasis Vi prøver enkelte akrobatikopstillinger af og vurderer 
forskellen på drenge og pigers rolle her. Vi arbejder med 
bevægelighedstræning og balance. 

Idræt og 
kropssyn 

Kropssyn fra clioonline.dk 
Labans bevægelseskvaliteter fra UC 
Syd 2009 
 49 

50 
Dans  Dans og Udtryk Vi snakker Laban og hans bevægelseskvaliteter, - vi 

danser forskellige danse og er opmærksomme på, 
hvordan bevægelserne hænger sammen. Vi snakker om, 
hvad vores kropssyn gør for vores forståelse for idræt.  

Idræt Æ2 – Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op☺ 
 
Se Forenklede Fælles Mål for idræt her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet 

https://aktivtraening.dk/traening/kondition/test-coopertest
https://aktivtraening.dk/traening/kondition/test-coopertest
http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet


Hold 8 – 20/21 – Friskolen i Viborg  

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Aflevering m.m. 

33 Introuge 

34 - 37 People who made 
an impact 

Viborgensere som Heidi Astrup, Ulrik Wilbek, Sergei 
Sviatchenko og Peter Seeberg har gjort indtryk på 
hver deres måde. Ikke mindst Peter Seeberg som har 
sat sit aftryk i den danske litteraturkanon. Vi ser på 
mennesker, der på hver sin måde har sat sig spor i 
verdenen i dag og filosoferer over, hvad der har gjort 
dem mindeværdige. Fokus på mundtlighed. 

Tekster: Rosa Parks, Nelson Mandela, Malala 
Yousafzai, J.K. Rowling – Harry Potter etc. 
Film: Invictus  

Grammatik: Verber, 
Modalverber m.m. 
 
Der bliver en større skriftlig 
aflevering uge 37. 

38 - 39 Horror  Heksebrænderi og overtro. Dette var der meget af i 
Viborg i starten af 1600-tallet.  Vi kommer til at kigge 
nærmere på heksebrænderi i England i 1600-tallet. 
Derudover vil vi arbejde med overtro og overnaturlige 
hændelser i dag. Hvordan ser det ud i dag med 
overtro i dag? Hvad kan skræmme os?  
 

Tekster: Matthew Hopkins Witch-Finder General, 
Witches in Britain, The Ghost Radio, Mommy´s 
Home, Haunted Places around the world 
Kortfilm: Lights out – Who’s there?  
 

Grammatik: Horror 
vocabulary, transition 
words, conjunctions m.m.  
 
 

40 Projektuge 

41 Fortsat… 

42 Efterårsferie 

43 - 45 #BlackLivesMatter Da George Floyd på tragisk vis døde i foråret, satte 
det (igen) gang i bevægelsen #BlackLivesMatter. Vi 
ser på bevægelsen og prøver at forstå 
bevæggrundene med udgangspunkt i Amerikas 
historie. Fokus på lytte- og læseforståelse samt kultur 
og samfund. 

Tekster: Black Lives Matter, Police Violence, John 
Lewis, Article about Floyd, Systematic Racism 
Explained, Excerpt from The Hate U Give etc. 
Sange: White Boy, This is America, I Just Wanna 
Live, I’m not Racist and more. 
Film: The Hate U Give 

Grammatik: Tegnsætning 
m.m. 
 
Der bliver en større skriftlig 
aflevering uge 45. 

46 Praktikuge 

47 Friskolemarked 

48 - 49 Fortsat… 

50 Skriftlighed Med tanke på den forestående terminsprøve arbejder 
vi med skriftligheden og ordbogsopslag! 

 Grammatik: Små skriftlige 
opgaver – fokus på 
sætningsopbygning. 

51 Terminsprøver FP9 Skriftlig engelsk – lytte- og læseprøve. Sprog og 
sprogbrug samt skriftlig fremstilling. Tilbagemelding 
efter juleferien. 

  



 

 

 

 

ENGELSK HOLD 9 

Tjek nye forenklede Fælles mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. Nogle gange arbejder vi også på tværs af holdene. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, grammatik, lege og spil. 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Aflevering m.m. 

33 Introuge 

34 - 37 People who made 
an impact 

Viborgensere som Heidi Astrup, Ulrik Wilbek, Sergei 
Sviatchenko og Peter Seeberg har gjort indtryk på 
hver deres måde. Ikke mindst Peter Seeberg som har 
sat sit aftryk i den danske litteraturkanon. Vi ser på 
mennesker, der på hver sin måde har sat sig spor i 
verdenen i dag og filosoferer over, hvad der har gjort 
dem mindeværdige. Fokus på mundtlighed. 

Tekster: Rosa Parks, Nelson Mandela, Malala 
Yousafzai, J.K. Rowling – Harry Potter etc. 
 
Film: Invictus 
 

Grammatik: Verber, 
Modalverber m.m. 

38 - 39 Living Life Online Unge i dag er online som aldrig før. Viborg er ikke 
verdens navle, - nej unge i dag drømmer sig længere 
væk og også længere ind i den digitale verden. Vi 
kigger nærmere på fordele og ulemper ved 
digitaliseringen. 

Tekster: Living Life Online, The Tragic Megan Meir 
Story, Facebook Gets Teen Fired, Self-Presentation 
Online etc. 

Grammatik: Præpositioner 
m.m. 
 
Der bliver en større skriftlig 
aflevering uge 37. 

40 Projektuge 

41 Fortsat… 

42 Efterårsferie 

43 - 45 #BlackLivesMatter Da George Floyd på tragisk vis døde i foråret, satte 
det (igen) gang i bevægelsen #BlackLivesMatter. Vi 
ser på bevægelsen og prøver at forstå 
bevæggrundene med udgangspunkt i Amerikas 
historie. Fokus på lytte- og læseforståelse samt kultur 
og samfund. 

Tekster: Black Lives Matter, Police Violence, John 
Lewis, Article about Floyd, Systematic Racism 
Explained, Excerpt from The Hate U Give etc. 
Sange: White Boy, This is America, I Just Wanna 
Live, I’m not Racist and more. 
Film: The Hate U Give 

Grammatik: Tegnsætning 
m.m. 
 
Der bliver en større skriftlig 
aflevering uge 45. 

46 Praktikuge 

47 Projektuge 

48 - 49 Fortsat… 

50 Skriftlighed Med tanke på den forestående terminsprøve arbejder 
vi med skriftligheden og ordbogsopslag! 

 Grammatik: Små skriftlige 
opgaver – fokus på 
sætningsopbygning. 

51 Terminsprøver FP9 Skriftlig engelsk – lytte- og læseprøve. Sprog og 
sprogbrug samt skriftlig fremstilling. Tilbagemelding 
efter juleferien. 

  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk


 

 

 

 

TYSK HOLD 8  

  
Se Forenklede Fælles Mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk 
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Vi tager udgangspunkt i materialet Fang an 4 og supplerer med kopiark og grammatiske øvelser på 
www.tysk.gyldendal.dk.  

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 
 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Afleveringer, grammatisk fokus. 

33 Introuge    

34 - 39 Meine Stadt Vi læser om og lytter til tyske unges levevilkår i dag. Vi sætter det i 
perspektiv til vores by, Viborg, og vores levevilkår. Vi slutter af med 
at lave vores egen turisme-/imagefilm om Viborg. 

Hier wohne ich, Im 
Jugendzentrum, Mein 
Rostock usw. 

Grammatik: Verber – regelmæssige og 
uregelmæssige, modalverber m.m. 
Fang an 3 s. 4-7, 11-12, 16-17. 
Der bliver en større skriftlig aflevering i uge 39. 
(Ohne Freunde bin ich nichts) 

40 Projektuge    

41 Ordbogsopslag Vi arbejder med ordbogen som hjælpemiddel og bliver endnu 
skarpere på brugen af denne. 

www.ordbogen.com   

42 Efterårsferie    

43 - 45 Meine Freizeit 
in Viborg 

For mange unge er fritid den fedeste tid! De dyrker sport, spiller 
computer, slapper af, hører musik, - og – nåh ja – laver nok også lidt 
lektier!! Vi arbejder mundtligt med at fortælle om egne 
fritidsinteresser, - vi læser og hører om tyske unges interesser. 

Freizeit gab es nicht 
immer, Was machst du 
gern in deiner Freizeit? 
Jugendliche in 
Deutschland usw.  

Grammatik: Sætningsanalyse, kasus m.m. 
Fang an 3 s. 20-22. 

46 Praktikuge    

47 Projektuge    

48 - 49 Berühmte 
Personen 

Tyskland, Østrig og Schweiz har fostret mange berømtheder, - både 
indenfor musik, kunst, sport og politik. Vi kigger bl.a. på Angela 
Merkel, Felix Baumgartner, Albert Einstein, Roger Federer, Grimm-
brødrene og mange flere. 

Berühmte Personen (Fang 
an), Bekannte Personen 
(på Gyldendal.dk), Angela 
Merkel Fakten usw. 
Film: Die Dasslers 

Grammatik: Fokus på skriftlig 
kommunikation m. sætningsopbygning 
(ordstilling). Fang an 3 s. 18-19. 
Der bliver en større skriftlig aflevering i uge 48. 
(Meine Vorbilder) 

50 Weihnachten Vi bliver lidt klogere på den tyske jul, - vi hører og synger tyske 
julesalmer, læser om julens traditioner og spiller Weihnachtsbingo. 

Der Nikolaustag, Stille 
Nacht usw.  

 

51 Terminsprøver FP9 Skriftlig tysk – lytte- og læseprøve. Sprog og sprogbrug samt 
skriftlig fremstilling. Tilbagemelding efter juleferien. 

  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk
http://www.tysk.gyldendal.dk/
http://www.ordbogen.com/


 

 

 

 

TYSK HOLD 9 

Se Forenklede Fælles Mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Fokus på repetition samt Forholdsordenes styrelser, Udvidet infinitiv, Ordstilling m.m. Vi arbejder med Fang an 5 
som grundbog, men supplerer med kopiark fra bl.a. Gut Gemacht samt øvelser på www.tysk.gyldendal.dk.  

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Afleveringer, grammatisk fokus. 

33 Introuge    

34 - 36 Ferien – wie 
und wo? 

Denne sommer har måske ikke budt på de store 
udlandsrejser, men derimod ferie i Viborg og i resten af 
Danmark. Vi snakker om ferie, - hvordan man rejser, 
hvorhen og hvorfor.  

Meine besten Ferien, Umfrage der 
Woche: Mein bester Urlaub, Aktiv im 
Urlaub, Meine Traumreise, Im eigenen 
Land bleiben oder… usw.  

Grammatik: Repetition af verber 
samt modalverber. 
Fang an: S. 7-9, 41-42 
 

37 - 39 Vorbilder Forbilleder er gode at have, - om de er kendte, som fx de to 
Viborgensere, Heidi Astrup indenfor håndboldverdenen eller 
Sergei Sviatchenko fra kunstens verden, men forbilleder kan 
også være ens mor, far eller søskende. Vi læser og ser film 
om mennesker, som har været med til at gøre en forskel for 
andre, og vi fortæller om vores helt egne forbilleder. 

Bad Boy der Handball-Szene und Idol 
der Jugend, Arnold Schwarzenegger, 
Angela Merkel, www1.wdr.de, Der 
Fallschirmspringer…  
Kortfilm: Zurück 
Film: Die Dasslers, Das Wunder von 
Bern.  

Grammatik: Ordstilling – 
hovedsætninger/bisætninger. 
Fang an: S. 14-16 
 
Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 39. (Reisen – 2019) 

40 Projektuge    

41 Fortsat…    

42 Efterårsferie    

43 Ordbogsopslag Vi arbejder med ordbogen som hjælpemiddel og bliver 
endnu skarpere på brugen af denne. 

www.ordbogen.com   

44 - 45 Anders sein Det kan give udfordringer at være anderledes, - om det er et 
handikap eller følelsen af at være forkert. Vi læser og hører 
om unge, der på deres egen måde takler deres udfordringer. 
Der arbejdes med tekst- og lytteforståelse. 

Zurück ins Leben gesprintet, Der Junge, 
Mein bester Freund ist behindert, 
Inklusion, Bitterschokolade, Crazy usw. 
Kortfilm: London liegt am Nordpol 
Film: Crazy oder Tschick 

Grammatik: Kasus/analyse. 
Fang an: S. 43 
 
Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 48. (Meine Vorbilder) 

46 Praktikuge    

47 Projektuge    

48 - 49 Fortsat…    

50 Skriftlighed Med tanke på den forestående terminsprøve arbejder vi 
med skriftligheden og ordbogsopslag! 

 Grammatik: Små skriftlige opgaver 
– fokus på sætningsopbygning. 

51 Terminsprøver FP9 Skriftlig tysk – lytte- og læseprøve. Sprog og sprogbrug 
samt skriftlig fremstilling. Tilbagemelding efter juleferien. 

  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk
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