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Formålet med fremmedspråk – tysk 
Det er tre hovedområder i faget: 

 Språklæring 

 Kommunikasjon 

 Språk, kultur og samfunn 

Kort oppsummert er formålet med fremmedspråk at elevene skal få innsikt i egen språkopplæring og språkbruk. De skal utvikle evne til å bruke hensiktsmessige 

læringsstrategier. Elevene skal kunne lytte og tale i planlagte og spontane sammenhenger, lese og skrive ulike type tekster knyttet til ulike temaer. De skal utvikle språklige 

ferdigheter som ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng. I tillegg skal de utvikle kunnskap om sentrale emner knyttet til språklandets samfunnsliv, geografi og 

kultur.  

Årsplan i tysk 2019/2020 – 8. trinn 
Periode  Tema  Læringsmål  Ressurser og metode Vurdering  

34 Introduksjon til faget  
Hvorfor lære tysk? 
Gjennomgang av årsplan 
Temaer 
Arbeidsmåter  
Forventninger  
Bli kjent med boka 
Språkpermen  

 Ordne mappe på pc/iPad med ryddig 
struktur 

 Kartkunnskap 

  

Utdeling av bøker 
Mappestruktur  
Forventninger til arbeidsmåter 
Digitale verktøy - introduksjon 
 
Tips til serier/filmer med tysk tale 
 
Språkpermen  
 

Kunne ordne mapper på Showbie/PC 

35 Deutsch im Klassenzimmer 
Verbet zu sein (sammenligne med bokmål, 
nynorsk og engelsk) 

 Lære enkle ord og uttrykk til bruk i 
klasserommet 

 De tyske bokstavene og noen tyske 
navn  

 Kunne presentere seg 

 Kunne personlig pronomen 

 Vite at verbet å være på tysk heter 
zu sein og at det blir bøyd etter 
subjekt (pronomen) 

  

Auf Deutsh 1 

 S. 7 

 S. 227 (zu sein) 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
 

36- 39 Karneval  
Themen: Auf Deutsch 
Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige land 
Tall 
Farger 
Navn 
Bokstaver 

 Litt om byen Köln og karnevalet der 

 Tallene frå 0-13 

 Å si hva du heter og hvor gammel du 
er 

 Navn på de vanligste fargene 

 Navn på klær 

Auf Deutsh 1 
Kap 1 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
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Personlig pronomen 
Verbet zu sein 
Uttale  

 De tyske bokstavene og noen tyske 
navn  

 Personlig pronomen 

 Verbet zu zein 

 
 

40-44 Sissy und Espen 

 Presentere seg og andre 

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

 Hobbyer og interesser 

 Setningsanalyse 

 Verb  

 Uttale  
 
Themen: Deutschland 
Kultur og geografi om målspråk-landet  

 Litt om Tyskland og Østerrike 

 De tyske tallene fra 14-21 

 Å si hvor du bor og hvor du kommer 
fra 

 Å presentere en person du kjenner 

 Hva du kan si når du møter noen 
eller tar farvel 

 Å si hva du liker, og hvilke interesser 
du har 

 Kunne uttale og kjenne igjen ord 
med vokaldiftonger 

 Setningsanalyse S- V- (O) 

 Få innsikt i verbbøying 

Auf Deutsch 1 
Kap 2 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 
 

45-48 Der Herbst 

 Vær 

 Årstider 

 Ferie og fritid 

 Tall  

 Setningsanalyse 

 Substantiv 

 Verb 

 Uttale  

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

 

 Litt om Sveits  

 Kunne si noe om hvordan været er 

 Inndeling av året i dager, uker, 
måneder og årstider 

 Kunne fortelle om ferie og fritid 

 Kunne tall fra 22- 100 

 Skrive postkort med tysk tekst 

 Få innsikt i substantivets kjønn og 
tall 

 Kunne uttale og kjenne igjen ord 
med konsonantdiftonger 

 Setningsanalyse S- V- (O) 

 Hjelpeverbene 
Repetisjon (Wiederholung 1): 

 Mestrer vi stoffet fra de tre første 
kapitlene? 

Auf Deutsch 1 
Kap 3 
Wiederholung 1 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

49-2 In Berlin 

 Skole i Tyskland 

 Fag  

 Klokken 

 Fritidsaktiviteter  

 Verb presens + hjelpeverb 

 Setningsanalyse 

 Kasus: nominativ og akkusativ 

 Arbeide med uttale 

 Skaffe seg kunnskap om Berlin 

 Skaffe seg kunnskap om tysk skole 

 Kunne snakke om timeplan og 
skolefag 

 Kunne uttrykke klokketider på tysk 

 Kunne bruke telefonen til å gjøre 
avtaler 

Auf Deutsch 1 
Kap 4 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
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 Uttale  

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

 
Themen: Weihnachten  

 Jul og tradisjoner i Tyskland 

 Skaffe seg kunnskap om tysk 
fotball/andre fritidsaktiviteter 

 Lære seg ord og uttrykk som har 
med jul og høytider å gjøre 

 Kunne uttrykke nåtid på tysk 

 Hjelpeverbene 

 Setningsanalyse S- V- (O) 

 Kasus 1: Nominativ og akkusativ 

HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

3-6 Im Wienerwald 

 Spørreord 

 Dyr 

 Skrivetrening av lengre tekster  

 Eiendomsord 

 Setningsanalyse 

 Kasus: personlig pronomen i nominativ og 
akkusativ 

 Uttale  

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

  

 Skaffe seg kunnskap om Wien og 
Wienerwald 

 Kunne formulere spørsmål og svar 

 Kunne tyske navn på en del dyr 

 Kunne skrive parallelltekster 

 Kunne skrive korte tekster, f.eks. e-
post 

 Skaffe seg kunnskap om Donau 

 Eiendomsord  

 Setningsanalyse S- V- (O) 

 Kasus 2: personlig pronomen i 
nominativ og akkusativ 

Auf Deutsch 1 
Kap 5 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

7-9 Familie und Freunde 

 Familie 

 Beskrive 

 Verb i preteritum 

 Setningsanalyse  

 Kasus 3: substantiv i nominativ og 
akkusativ 

 Uttale  

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

  

 Lære seg navn på 
familiemedlemmer 

 Kunne beskrive mennesker og 
steder 

 Kunne utrykke fortid 

 Kunne telefonere med venner og 
familie 

 Kunne bruke høflig tiltale 

 Kunne arbeide med nye tekster 

 Kunne skrive/snakke på tysk om 
Norge 

 Kasus 3: Substantiv i nominativ og 
akkusativ 

 Setningsanalyse S- V- (O) 
Repetisjon (Wiederholung 2): 

 Mestrer vi stoffet fra de tre siste 
kapitlene? 

Auf Deutsch 1 
Kap 6 
Wiederholung 2 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

10-11 Temauker: tyskspråklige land 
Themen: Österreich 
Themen: Die Schweiz 

 Historie, geografi og kultur 

 Bli kjent med de tyskspråklige 
landene 

Auf Deutsch 1 
Temadel  
Ressursperm 
Grammatikkdel  

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
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 Nyttige digitale tekster og nettsteder Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

12-18 In der Stadt 

 Tyske på internett 

 Veibeskrivelse og kart 

 Finne opplysninger 

 Setningsanalyse 

 Kasus 4: preposisjoner som styrer 
akkusativ 

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

  
Themen: Ostern 

 Påske og tradisjoner i Tyskland 

 Lese skrive påskekort, tegne 

 Bruke tyske nettsider for å finne 
tekster og bilde 

 Skaffe seg kunnskap om Bremen 

 Kunne spørre etter veien og finne 
frem på bykart 

 Forstå myntsystemet euro 

 Kunne uttrykke oppfordring og 
befaling 

 Kunne finne opplysninger i 
faktatekster 

 Skaffe seg kunnskap om den tyske 
eventyrveien 

 Setningsanalyse S- V- (O) 

 Kasus 4: preposisjoner som styrer 
akkusativ 

Auf Deutsch 1 
Kap 7 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider  
 

19-21 Alles Gute! 

 Datoer 

 Mat 

 Personlig brev 

 Ordenstall 

 Nasjonaldager  

 Verb, substantiv, pronomen, kasus 

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

  

 Kunne uttrykke datoer på rett måte 

 Kunne ord for en del matretter 

 Kunne skrive innbydelser 

 Ønskelister og personlige brev 

 Kunne ordenstallene 

 Kunne utrykke fremtid 

 Kunne fortelle på tysk om den 
norske nasjonaldagen 

 Skaffe seg kunnskap om 
nasjonaldagene i tyskspråklige land  

Auf Deutsch 1 
Kap 8 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 
Skriftlige tekster   
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22-25  Wiederholung (repetisjon) 

 Geografi, kultur og samfunn i tyskspråklige 
land 

 Repetisjon  
 
 

 Mestrer alle elevene stoffet fra 
dette året? 

Auf Deutsch 1 
Wiederholung 3 
Ressursperm 
Grammatikkdel  
Nyttige digitale tekster og nettsteder 
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Kompetansemål 

Fremmedspråk nivå I 

Språklæring 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket (inngår i alle temaer) 

 undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring (inngår i alle temaer) 

 bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler (grammatikk, ordinnlæring og fremføringer) 

 beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket (skriftlige prøver og muntlige fremføringer) 

Kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke språkets alfabet og tegn (uttale og skriving) 

 finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere (ulike tekster og 
lytteøvinger) 

 delta i enkle, spontane samtalesituasjoner (alle temaer) 

 presentere ulike emner muntlig (presentasjoner etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 gi uttrykk for egne meninger og følelser (alle temaer) 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner (tall, regning, hverdagssituasjoner, reise osv – passer i de fleste temaer) 

 kommunisere med forståelig uttale (alle temaer) 

 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner (alle temaer) 

 bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding (skriftlig og muntlig kommunikasjon) 

 tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner (alle temaer – forventet nivå på 10. trinn) 

 skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet (alle temaer) 

 bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk (prosjekt på 9./10.trinn??) 
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Språk, kultur og samfunn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på 
ulike trinn) 

 samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 


