
 Atrå barne- og ungdomsskole - årsplan 

 

Fag:  Tysk     Skoleår: 2018-2019    Trinn: 8 
Faglærer: Annette Fagerberg, adjunkt  Læreverk: Auf Deutsch 1 
 
Kompetansemål som ligger til grunn i alle undervisningstimer er følgende: 

Bruke språkets alfabet og tegn. De lta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Kommunisere med forståelig uttale. Bruke lytte-, 

tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet. Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler. 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 
Grammatikk 

 

Arbeidsmåter/ 
organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 
vurdering 

F
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m
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ø
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e
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e
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Introduksjon, 

uttale, fraser, 

nye bokstaver 

 
 

Undersøke likheter og 

ulikheter mellom 

morsmålet og det nye 

språket og utnytte 

dette i egen 

språklæring 

 Jeg kan noen enkle 

ord og uttrykk på 

tysk og jeg kan 

sammenligne med 

norsk 

 Lære om substantiv, 

artikler, erstatte 

substantiv med 

personlig pronomen, 

bøying av svake verb 

og verbet sein. 

Bruke lærebok Auf 
Deutsch 1 

 
Tavleundervisning 

 
Gruppearbeid 

 

Lytteøvelser 

 

Wer bin ich? Presentere ulike emner 

muntlig. 

Kommunisere med 

forståelig uttale. 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

Jeg kan fortelle i 

korte setninger om 

meg selv på tysk. 

Jeg kan snakke med 

forståelig uttale. 

Vite noe om bestemt 

og ubestemt artikkel 

Jeg kan bøye verbet 

haben 

Bruke lærebok Auf 

Deutsch 1 

 
Tavleundervisning 

 
Gruppearbeid 

 
Individuelt 

Framføring / 

Presentasjon 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 

Grammatikk 
 

Arbeidsmåter/ 

organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 
vurdering 

F
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il
 j
u
l 

Ordlæring 

 Beskrive og vurdere 

eget arbeid med å lære 

det nye språket 

Utnytte egne erfaringer 

med språklæring i 

læring av det nye 

språket 

Jeg kan fortelle og 

spørre om klokka, 
været, måneder, 

ukedager, jeg kan 
telle til 100.  

 
Jeg kjenner til noen 

læringsstrategier. 
 

Jeg kan beskrive og 

vurdere eget arbeid 
med å lære tysk 

Jeg kan bøye svake 

regelrette verb,  
f eks: spielen, 

wohnen, machen. 

Bruke lærebok Auf 

Deutsch 1 
 

Tavleundervisning 
 

Gruppearbeid 
 

Individuelt 

Gloseprøve 

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 

Jeg kan noen 
spørreord og jeg kan 

svare på enkle 
spørsmål 

 
Jeg vet noe om å 

uttrykke tid: 
morgen, kveld osv. 

Jeg vet noe om bruk 
av kein/keine og nicht 

 

Jeg vet noe om hva 

kasus er; subjekt og 

direkte objekt. 

Bruke lærebok Auf 
Deutsch 1 

 
Tavleundervisning 

 
Gruppearbeid 

 

Individuelt 

Rollespill / 

Dialog 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 

Grammatikk 
 

Arbeidsmåter/ 

organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 
vurdering 

T
il
 v

in
te

rf
e
ri
e
n

 

Dagligdags 

språk: klokka, 
lage avtaler, 

familie  

forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 

Bruke tall i praktiske 

situasjoner. 

Jeg kan si hvor 
mange klokka er 

 
Jeg kan lage en 

avtale med noen 

 
Jeg kan noen ord om 

familie 
 
 

Jeg kan bruke riktige 

spørreord i enkle 

spørsmål. 

Jeg vet noe om 

eiendomsord: ich, 

mein. 

Jeg kan noe om 

hvordan man 

uttrykker fortid. 

Bruke lærebok Auf 
Deutsch 1 

 
Tavleundervisning 

 
Gruppearbeid 

 
Individuelt  

 
Rollespill 

Muntlig 
vurdering 

T
il
 p

å
s
k
e
 

Dagligdagse 
tema. 

 
 

 Skrive en tekst som 

forteller. 

  

Jeg kan fortelle om 
meg selv, min 

familie, og mine 
nære omgivelser. 

 
 

Jeg kan lage setninger 
med riktig verbform.  

 
Jeg kan noe om 

presens perfektum.  

Læreboka Auf 

Deutsch 1. 
Prosjektarbeid 

Gruppearbeid 
 

Innlevering 

 
 

Muntlig 
framføring 
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delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

 

Kunne spørre om 
noe på et 

turistkontor. 
 

Kunne spørre om / 
forklare veien fra A 

til B. 
 

Lære noe om 

myntenheten Euro. 
 

Kunne spørre om 
noe i en butikk. 
 

Lære noe om modale 

hjelpeverb. 
 

Kunne bruke riktig 
spørreord 

 
Kunne noe om 

ordenstall 

Læreboka Auf 

Deutsch 1 
 

Tavleundervisning 
 

Individuelt 
 

Egenvurdering 
 

Tankekart 
 

Mappeinn-
levering på 

Fronter 
 

Rollespill 
 

Dialoger 
 

Muntlige 

framføringer 

Lese og skrive 
korte tekster 

 
Tysktalende 

land 

skrive tekster som 

forteller, beskriver eller 

informerer 

samtale om språk og 

sider ved geografiske 

forhold i språkområdet 

Jeg vet noe om de 
tysktalende landa: 

Sveits, Østerrike, 
Tyskland og 

Lichtenstein 

Repetisjon 

Plakater 

Veggavis 

Innlevering / 

muntlig 
framføring 

 

 


