
ÅRSPLAN 

Fag:_____________Tysk_____________________________________ 

Klasse:____________________________9.trinn____________________ 

Planen blir fortløpende revidert ved behov  

Woche Ziele Lektion Grammatik Arbeitsweise Ereignisse Bewertungen 

34-38 • delta i enkle, 

spontane 

samtalesituasjoner 

• presentere ulike 

emner muntlig 

• gi uttrykk for egne 

meninger og følelser 

• forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

• kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Kapittel 1: Das ist 

meine Welt  
Her repeterer vi 

- å snakke om seg selv, 

hobbyer, fritid, følelser, 

venner og familie 

 

 

 

Her repetererer vi 

- verb og 

modalverb i presens 

- artikkel og 

eiendomsord 

- adjektiv i 

predikativ 

- tallord 

 

Og du lærer å 

snakke om noen 

ting som hendte i 

går eller tidligere: 

verbene «haben» 

og «sein» i 

preteritum («hatte» 

og «war») 

- Lytte til og lese 

tekst sammen, i 

mindre grupper 

og alene. 

Oversette tekster 

og skrive 

sammendrag 

- Arbeide med 

oppgaver 

sammen og alene 

 

  

 

 

39-40  • samtale om 

dagligliv, personer 

og aktuelle 

hendelser i 

språkområdet og i 

Norge 

• sammenligne noen 

sider ved tradisjoner, 

Fokus på muntlige 

samtaler om kjente 

temaer 

 • Lytte til og lese 

tekst sammen, i 

mindre grupper 

og alene. 

Oversette tekster 

og skrive 

sammendrag 

Am 3.10 ist 

Deutschlands 

Nationalfeiert

ag 

 

 

Oktoberfest 

Individuell 

fagsamtale. 

Øving i gruppe.  

 



skikker og levemåter 

i språkområdet og i 

Norge 

• samtale om språk og 

sider ved 

geografiske forhold i 

språkområdet 

• gi uttrykk for 

opplevelser knyttet 

til språkområdets 

kultur 

• gi uttrykk for 

opplevelser knyttet 

til språkområdets 

kultur 

• Samtaler på tysk 

• Arbeide med 

oppgaver 

sammen og alene 

41 Høstferie      

42-46 

 

 

• samtale om 

dagligliv, personer 

og aktuelle 

hendelser i 

språkområdet og i 

Norge 

• presentere ulike 

emner muntlig 

• gi uttrykk for egne 

meninger og følelser 

• forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

• kommunisere med 

forståelig uttale 

Kapittel 2: Ich hätte 

gern 

 
- si hva som finnes på 

et sted 

- handle og beskrive 

mat og ting 

- bruke substantiv 

og personlig 

pronomen i 

akkusativ 

- bruke modale 

hjelpeverb i 

preteritum  

• Lytte til og lese 

tekst sammen, i 

mindre grupper 

og alene. 

Oversette tekster 

og skrive 

sammendrag 

• Arbeide med 

oppgaver 

sammen og alene 

• Muntlig aktivitet 

• Skrive manus og 

framføre 

skuespill 

  

Muntlig dialog 

om innkjøp. 

Gjennomføring i 

gruppe.  



47-50 
•  

Kapittel 3: Das haben 

wir erfunden 

 
- lære om noen 

oppfinnere og deres 

oppfinnelser 

- presentere en idé 

- finne noen argumenter 

for og imot en sak 

 

• bruke noen 

verb i 

presens 

perfektum 

• Lytte til og lese 

tekst sammen, i 

mindre grupper 

og alene. 

Oversette tekster 

og skrive 

sammendrag 

• Arbeide med 

oppgaver 

sammen og alene 

• Muntlig aktivitet 

 Skriftlig prøve: 

Samling av test 

deg selv fra 

høsten.  

51  Wiederholung 1 + 

Weihnachten 

 

 

•  Arbeid med grammatiske 

oppgaver sammen og 

alene.  

Advent 

Am 6.12. ist 

Nikolaustag 

 

 

 

52 Juleferie    Am 24.12. ist 

Weihnachtsab

end 

Am 31.12. ist 

Silvesterabend 

 

2-4 •  Kapittel 4: Ich liebe 

dich 

 
- snakke om kjærlighet 

og vennskap 

 

 

 

 

 

 

 
- bruke noen verb 

som sier noe om 

ditt forhold til andre 

personer, dyr og 

ting (akkusativ) 

- bruke noen verb 

som sier hva du 

gjør for andre 

personer, dyr og 

ting (dativ) 

•    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- bruke personlige 

pronomen sammen 

med disse verbene 

 

5-8 •  Kapittel 5: Schneller, 

höher, weiter 

 
- lære om forskjellige 

idretter og aktiviteter 

- lære litt om noen 

historiske hendelser 

- fortelle om hva du 

eller andre liker å drive 

med 

- presentere en idrett 

eller aktivitet 

 

- bruke noen bøyde 

adjektiv 
•  Fasching und 

Karneval 

Skrive en 

faktatekst på 

tysk der du 

presenterer en 

idrett eller 

aktivitet og 

presentere den 

muntlig til en 

gruppe fra 

klassen 

 

 

 

 

 

 

9 Vinterferie      

10-12 •  Fokus på muntlige 

samtaler og grammatikk 
•  •    

13-14 •  Frohe Ostern! •  • Lytte til og lese 

tekst sammen, i 

mindre grupper 

og alene. 

Oversette tekster 

og skrive 

sammendrag 

  

 

 

 

 

 

 

 



• Arbeide med 

oppgaver 

sammen og alene 

• Muntlig aktivitet 

 

 

15 Påskeferie    Ostern 

 

Gründonnerst

ag 

Karfreitag 

Osterabend/K

ar-samstag 

 

16-19 •  Kapittel 6: Ich logge 

mich ein 

 
- fortelle om egen 

digital hverdag 

- lære om film og 

dataspill 

- litt om nettvett 

- mer om løst 

sammensatte verb 

 

 

Her repeterer vi:  

akkusativ og dativ 

presens perfektum 

adjektiv  
 

•  • Lytte til tekster 

• Grammatiske 

oppgaver 

 Grammatikkprø

ve 

 

20-25 
•  Wiederholung 

 

 •  Am 17.05 ist 

Norwegens 

Nationalfeiert

ag 

 

 


