
ÅRSPLAN 

Fag:_____________Tysk_____________________________________ 

Klasse:___________________________8.trinn____________________ 

Planen blir fortløpende revidert ved behov  

Wo
che 

Ziele Lektion Grammatik Arbeitsweise Ereignisse Bewertunge
n 

34-
40 

• delta i enkle, 
spontane 

samtalesituasjoner 

• forstå og bruke tall i 
praktiske situasjoner 

• kommunisere med 
forståelig uttale 

• forstå og bruke et 
ordforråd som dekker 

dagligdagse 
situasjoner 

• bruke grunnleggende 
språklige strukturer 

og former for 
tekstbinding 

• presentere ulike 
emner muntlig 

• gi uttrykk for egne 
meninger og følelser 

Kapittel 1: Das 
bin ich  

 

• å hilse 
• å stave og 

telle 
• å 

presentere 
deg selv og 

forstå 
andres   

presentasjo
ner 

• litt om 
ungdommer 

fra 
Tyskland, 

Østerrike 

og Sveits. 
• Spørreord 

• farger 

• å bruke verb i 
presens, 1. og 

2. person entall 

• å bruke verb i 
presens, 3. 

person, entall 
og flertall 

• bestemt og 
ubestemt 

artikkel i entall 
og flertall 

• substantiv, 
kjønn og 

bestemt og 
ubestemt 

artikkel I 
nominativ 

• Lytte til 
og lese 

tekst 

sammen, 
i mindre 

grupper 
og alene. 

Oversette 
tekster 

og skrive 
sammend

rag 
• Arbeide 

med 
oppgaver 

sammen 
og alene 

Am 3.10 ist 
Deutschlands 

Nationalfeierta

g 
 

 

Skriftlig test i 
å kunne 

presentere 

seg selv, i 
bøyingen av 

de innlærte 
verbene, 

bestemt og 
ubestemt 

artikkel 
nominativ, 

spørreord og 
noen innlærte 

ord  



41 Herbstferie      

42-
45 

• delta i enkle, 
spontane 

samtalesituasjoner 

• kommunisere med 

forståelig uttale 

• forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse 
situasjoner 

• bruke grunnleggende 
språklige strukturer 

og former for 
tekstbinding 

• presentere ulike 
emner muntlig 

• gi uttrykk for egne 
meninger og følelser 

Kapittel 2: Das 
ist Deutsch  

 
• å si hvilke 

språk du 
snakker 

• noen fakta 

om tysk 
språk 

• tall fra 20-
100 

• bestemt og 
ubestemt 

artikkel i entall 
og flertall 

• mye om 
substantiv, 

kjønn og 

artikkel 

• Lytte til 

og lese 

tekst 

sammen, 

i mindre 

grupper 

og alene. 

Oversette 

tekster 

og skrive 

sammend

rag 

• Samtaler 

på tysk 

• Arbeide 

med 

oppgaver 

sammen 

og alene 

 
Oktoberfest 

 

 

46-
49 

• delta i enkle, 
spontane 

samtalesituasjoner 

• kommunisere med 

forståelig uttale 

Kapittel 3: Das 
mache ich gern 

 
• å fortelle 

om hobbyer 
og 

interesser 

• å bruke verb i 
presens, 1. og 

2. person 
flertall 

• Lytte til 
og lese 

tekst 
sammen, 

i mindre 
grupper 

og alene. 

 En kort 
muntlig 

presentasjon 
av deg selv 

 



• forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 
dagligdagse 

situasjoner 
• presentere ulike 

emner muntlig 
• gi uttrykk for egne 

meninger og følelser 

• å 

presentere 
familie og 

kjæledyr  
• å snakke 

om hva du 
liker og 

ikke liker å 
gjøre 

• klokka  

Oversette 

tekster 
og skrive 

sammend
rag 

• Arbeide 
med 

oppgaver 
sammen 

og alene 
• Muntlig 

aktivitet 

50-
51 

• sammenligne noen 
sider ved tradisjoner, 
skikker og levemåter i 
språkområdet og i 
Norge 

Wiederholung 1 
+ Feste und 

Feiertage: 
Weihnachten 

 
• Å lære nye 

tyske ord 
om 

julefeiring 
• Å lære noen 

tyske 

juletradisjo
ner 

• Svak 
verbbøying 

• Substantiv – 
huskeregler 

ifht kjønn på 
artikkel 

• Ubestemt og 
bestemt 

artikkel 
nominativ 

• Lytte til 
og lese 

tekst 
sammen, 

i mindre 
grupper 

og alene. 
Oversette 

tekster 
og skrive 

sammend

rag 
• Arbeide 

med 
oppgaver 

sammen 
og alene 

Advent 
Am 6.12. ist 

Nikolaustag 
 

 

 



• Muntlig 

aktivitet 

52 Juleferie  

 

  Am 24.12. ist 

Weihnachtsab
end 

Am 31.12. ist 
Silvesterabend 

 

2-5 • gi uttrykk for egne 

meninger og følelser 
• bruke grunnleggende 

språklige strukturer 
og former for 

tekstbinding 
 

Kapittel 4: Das 

finde ich gut 
 

• å fortelle 
om hva du 

liker og 
ikke liker 

• å si hva du 
mener om 

noe  

• å si om du 
er enig eller 

uenig i noe 
• å 

presentere 
hjemstedet 

sitt 
 

 

• å bruke 
adjektiv 

 
 

• Lytte til 

og lese 
tekst 

sammen, 
i mindre 

grupper 
og alene. 

Oversette 
tekster 

og skrive 

sammend
rag 

• Arbeide 
med 

oppgaver 
sammen 

og alene 
• Muntlig 

aktivitet 

  

Grammatikk-
prøve 

 
 

 
 

 
 

 

6-9 • gi uttrykk for egne 

meninger og følelser 

• bruke grunnleggende 
språklige strukturer 

Kapittel 5: Das 

sind meine 

Leute 
 

• å bruke 

adjektiv  

• å bruke 
mobalverb 

• Lytte til 

og lese 

tekst 
sammen, 

Fasching und 

Karneval 

 

 

 
 



og former for 

tekstbinding 

• delta i enkle, 

spontane 
samtalesituasjoner 

• kommunisere med 
forståelig uttale 

• forstå og bruke et 
ordforråd som dekker 

dagligdagse 
situasjoner 

• presentere ulike 

emner muntlig 

• å snakke 

om venner, 
familie og 

kjæledyr  
• å bruke 

høflig form 
(Sie) og 

noen 
eiendomsor

d  
• å si noen 

ordenstall 

og datoer  
 

i mindre 

grupper 
og alene. 

Oversette 
tekster 

og skrive 
sammend

rag 
• Arbeide 

med 
oppgaver 

sammen 

og alene 
• Muntlig 

aktivitet 

 

 
 

9 Vinterferie      

10-

11 

• forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 
dagligdagse 

situasjoner 
• bruke grunnleggende 

språklige strukturer 
og former for 

tekstbinding 

• Vi arbeider 

med 
skriftlig 

tekst om 
vår hverdag 

og har økt 
fokus på 

grammatikk
.  

• Setningslære 

• Preposisjoner 
som styrer 

akkusativ 
• Bestemt/ubest

emt artikkel i 
nominativ og 

akkusativ 

• Øve på å 

skrive 
lengre 

tekster 
på tysk 

om 
dagligdag

se 
hendelser 

 Innlevering 

kort skriftlig 
tekst 

12-
14 

• samtale om dagligliv, 
personer og aktuelle 

hendelser i 

språkområdet og i 
Norge 

Feste und 
Feiertage: 

Frohe Ostern! 

 

 • Lytte til 
og lese 

tekst 

sammen, 
i mindre 

  
 

 

 
 



• forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 
dagligdagse 

situasjoner 
• bruke grunnleggende 

språklige strukturer 
og former for 

tekstbinding 

• å lære 

tyske ord 
som har 

med 
påskefeiring 

å gjøre 
• å lære noen 

tyske 
påsketradisj

oner 
 

grupper 

og alene. 
Oversette 

tekster 
og skrive 

sammend
rag 

• Arbeide 
med 

oppgaver 
sammen 

og alene 

• Muntlig 
aktivitet 

 

 

 

15 Påskeferie    Ostern 

 
Gründonnersta

g 
Karfreitag 

Osterabend/K
ar-samstag 

 

16-

19 

• samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle 
hendelser i 

språkområdet og i 
Norge 

• forstå og bruke et 
ordforråd som dekker 

Kapittel 6: Das 

ist mein zu 
Hause 

 
• å snakke 

om hvor og 
hvordan du 

bor  

Her repeterer vi: 

verb i presens, 
substantiv, 

spørreord, 
modalverb, tall og 

klokka 

• Lytte til 

og lese 
tekst 

sammen, 
i mindre 

grupper 
og alene. 

Oversette 

 Gruppesamtal

e: Samtale 
om hvordan 

ett eller flere 
rom i våre hus 

ser ut.  
 



dagligdagse 

situasjoner 

• å snakke 

om hva du 
gjør 

hjemme  
 

 
 

 
 

 

tekster 

og skrive 
sammend

rag 
• Arbeide 

med 
oppgaver 

sammen 
og alene 

• Muntlig 
aktivitet 

 

20-
25 

 Wiederholung 

 

 • Vi 

repeterer 
det vi har 

lært til nå 
i år, både 

muntlig 
og 

skriftlig. 
En del av 

repetisjo
nen vil 

handle 

om 
grammati

kk 

Am 17.05 ist 

Norwegens 
Nationalfeierta

g 

 

 


