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Periode Kompetansemål Årstrinn Delmål Læremidler 

og 
læringsarena 

Metoder og læringsstrategier Vurderingsformer Lærers 
erfaring 

34-39 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.  

9.trinn -Kunne for- 
telle fra ferien. 
-Kunne for- 
telle om seg 
selv. 
-Kunne bruke 
verb rett i pre-
sens og presens 
perfek-tum. 

Los geht’s 9 
 
Lektion 1: 
Die Sommer-
ferien.  
 
Mye bruk av 
lærebok og 
arbeidsbok.  

- Høytlesing i par og 
sammen med lærer.  

- Oversettelse i par.  
- Lære og bruke nye gloser.  
- Presentere seg selv 

muntlig og skriftlig.  
- Oppgaveløsning.  
- Søke på nett etter 

opplysninger.  
- Spille læringsspill.  

-Faste 
glosesetningsprøver 
hver uke.  
-Muntlige framføringer.  
-Kapittelprøver.  
- Mye muntlig aktivitet.  

 

41-45 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11, 12,13,14, 
15,16,18,19,20,21. 

9.trinn -Fortelle enkle 
fakta om flere 
land.  

- Fortelle om 
Østerrike og 
om tradisjoner 
i landet.  

- Kunne bruke 
svake og 
sterke verb i 
presens 
perfektum på 
rett måte. 

Los geht’s 9 
 
Lektion 2: 

Österreich.  
 
Mye bruk 
av lærebok 

og 
arbeidsbok. 
Litt bruk av 
Internett.  

- Oppgaveløsning.  
- Mye muntlig aktivitet.  
- Muntlig framføring.  

- Søke på nett etter 
opplysninger.  

- Spille læringsspill.  
- Høytlesning i par og 

sammen med lærer.  
- Oversettelse i par.  
- Lære og bruke nye 

gloser.  

- Faste 
glosesetnings- 

prøver. 

- Muntlige 
framføringer.  

- Kapittelprøver.  
- Mye muntlig 

aktivitet.  
 

 

46-50 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19, 

20,21 
 

9.trinn - Kunne spørre 
om når ulike 

transport- 
midler går.  
-Kunne lære 
seg noen 

preposisjons- 

Los geht’s 9 
 

Lektion 3: 
Verkehr 
 
Mye bruk 

av lærebok 

-Rollespill.  
- Mye muntlig aktivitet.  

- Søke på nettet etter 
opplysninger.  
- Høytlesning i par og 
sammen med lærer.  

- Lære og bruke nye gloser.  

-Faste 
glosesetnings- 

prøver. 
-Muntlige 
framføringer.  
-Kapittelprøver. 

-Mye muntlig 
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uttrykk. og 
arbeidsbok.  
Litt bruk av 

Internett.  

 aktivitet.  

 
51-52 
 
 
 
1-7 

 
2,5,6,11,14,18,19,20,21 
 
 
 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19,20,21 
 
 

9.trinn 
 
 
 
 
9.trinn 

  
  

- Kunne 
fortelle om 
tyske 
juletradisjo
ner.  

- Kunne 

fortelle om 
kjente 
tyske 
kunstnere.  

- Kunne 

beskrive 

bilder på 
tysk.  

- Kunne 
adjektiv 
bøyning 
etter 
bestemt 

artikkel.  
 
 

Los geht’s 9 
 
Lektion 5: 
Frohes Fest 
 
 

 
Lektion 4: 
Kunst und 
Kultur 
 

Mye bruk 

av lærebok 
og 
arbeidsbok.  
Litt bruk av 
Internett.  

Synge tyske julesanger og 
snakke om tyske 
juletradisjoner.  
 
 
- Mye muntlig aktivitet.  

- Liten formingsoppgave 
og beskrive et bilde.  

- Høytlesning i par og 
sammen med lærer.  

- Lære og bruke nye 

gloser.  

- Oppgaveløsning.  

-Faste 
glosesetnings- 
-prøver.  
-Muntlige 
framføringer.  
-Kapittelprøver.  

-Mye muntlig 
aktivitet.  

 

8-12 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21 
 

9.trinn - Kunne ord og 

uttrykk for 
aktiviteter på 

vinteren.  
- Kunne spørre 
om hvordan du 

Los geht’s 9 

 
Lektion 6: 

Die 
Winterferien 
 

- Muntlig aktivitet.  

- Rollespill.  
- Høytlesning i par og 

sammen med lærer.  
- Lære og bruke gloser.  
- Oppgaveløsning.  

-Faste 

glosesetnings- 
prøver. 

-Muntlige 
framføringer.  
-Kapittelprøver.  
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bestiller et rom 
på hotell, 
pensjonat 

m.m. 

-Kunne 
preposisjoner 
som styrer 
dativ.  

Mye bruk 
av lærebok 
og 

arbeidsbok.  

Litt bruk av 
Internett.  

- Søke på nettet etter 
opplysninger.  

-Mye muntlig 
aktivitet.  

13-20 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19,20,21 

9.trinn - Kunne 
fortelle om 

Anne Frank og 
dagboka 
hennes.  
- Kunne 
historien om 

«Die Weiβe 

Rose» 
- Kunne bruke 
verb i 
preteritum på 
rett måte.  

Los geht’s 9 
 

Lektion 7: 
Das dritte 
Reich» 
 
Mye bruk 

av lærebok 

og 
arbeidsbok.  
Litt bruk av 
Internett.  

- Muntlig aktivitet.  
- Høytlesning i par og 

sammen med lærer.  
- Lære og bruke gloser.  
- Oppgaveløsning.  
- Film? 
- Søke på nettet etter 

opplysninger.  

-Faste 
glosesetnings- 

prøver. 
-Muntlige 
framføringer. 
-Kapittelprøver.  
-Mye muntlig 

aktivitet.  

 

21-25 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 

13,14,15,16,17,18,19,20,21 
 

9.trinn -Kunne fortelle 

om dyr og 
kjæledyr på 
tysk.  
- Kunne lære 
noen ordspråk 

om dyr på 
tysk.  

- 
Oppsummering 
av hele boka 

Los geht’s 9 

 
Lektion 10: 
Tiere 
 
Mye bruk 

av lærebok 
og 

arbeidsbok. 
Litt bruk av 
Internett.  

- Muntlig aktivitet.  

- Oppgaveløsning.  
- Lære og bruke nye 

gloser.  
- Søke på nettet etter 

opplysninger.  

- - Mye oppsummering og 
repetisjon.  

-Faste 

glosesetnings- 
prøver.  
-Muntlige 
framføringer.  
- Kapittelprøver.  

- Mye muntlig 
aktivitet.  
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Planen sendes skoleeier til orientering og legges ut på skolens hjemmeside.  


