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Eid ungdomsskule                                                  Årsplan tysk 8.trinn 

 Du und ich  

Kompetansemål: 

● Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Presentere seg sjøl  

● Føre ei kort samtale 

● Spørsmål og svar 

● Tala 1 - 20  

● Uttale  

 

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Lytte til og synge tyske songar  

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster 

● Kombinere bilete og ord og uttrykk 

● Presentasjonsrunde; Elevane fortel om 

seg sjølv  

 

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst  
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 Meine Familie  

Kompetansemål: 

● Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

● Munnleg fortelom daglegliv og opplevingar og uttrykke meningar også spontant 

● Lese og forstå tilpassande og enklare autentiske tekster om personlege og daglegdagse emne 

● Bruke enkle språklege strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller teikn for å kommunisere på en 

situasjonstilpassa måte 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

● Familie 

● Kvardagsliv  

● Eventyr  

● Geografi: Viktige byar i 

Tyskland  

● Grammatikk  

● Uttale  

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Lytte til og synge tyske songar  

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster 

● Rollespel  

● Presentasjonsrunde; Elevane fortel om 

seg sjølv  

 

 

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst 

● Rollespel: Vurdere munnleg 

framføring 
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Deutschland  

Kompetansemål: 

● Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

● Munnleg fortel om daglegliv og opplevingar og uttrykke meningar også spontant 

● Lese og forstå tilpassande og enklare autentiske tekster om personlege og daglegdagse emne 

● Bruke enkle språklege strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller teikn for å kommunisere på en 

situasjonstilpassa måte 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 
● Berlin  

● Fotball  

● Det tyske 

skulesystemet  

● Tyske juletradisjonar  

● Grammatikk 

● Uttale  

 

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Lytte til og synge tyske songar også 

julesongar 

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster 

● Rollespel  

● Samtale med medelev 

● Sjå korte snuttar på www.youtube.com 

med ulike munnlege øvingar 

 

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst 

● Lydfil  

● Skriftleg prøve 

● Rollespel: Vurdere munnleg 

framføring 

 

http://www.youtube.com/
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Winter  

Kompetansemål: 

● Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

● Munnleg fortel om daglegliv og opplevingar og uttrykke meningar også spontant 

● Lese og forstå tilpassande og enklare autentiske tekster om personlege og daglegdagse emne 

● Bruke enkle språklege strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller teikn for å kommunisere på en 

situasjonstilpassa måte 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

 

● Klede  

● Vinteraktivitetar  

● Vintersportsstadar i 

Tyskland og Austerrike 

● Påske; tyske 

påsketradisjonar  

● Grammatikk 

● Uttale  

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster 

● Sjå korte snuttar på www.youtube.com 

med ulike munnlege øvingar 

● Lage Power Point presentasjon om ein 

vintersportstad  

● Samtale med medelev 

 

 

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst 

● Lydfil  

● Munnleg presentasjon av 

vintersportstad  

 

http://www.youtube.com/
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Das Essen  

Kompetansemål: 

●  Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

● Munnleg fortel om daglegliv og opplevingar og uttrykke meningar også spontant 

● Lese og forstå tilpassande og enklare autentiske tekster om personlege og daglegdagse emne 

● Bruke enkle språklege strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller teikn for å kommunisere på en 

situasjonstilpassa måte 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

 

● Mat og matvanar  

● Tyske matrettar  

● Grammatikk 

● Uttale  

 

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Ordstafett ute 

● Lytte til og synge tyske songar  

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster  

● Lese  enkle autentiske tekster  

● Lese og forstå ei tysk oppskrift 

● Lage mat etter tysk oppskrift 

● Skrive korte tekster 

● Samtale med medelev 

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst 

● Lydfil  

● Skriftleg prøve 

● Presentere matretten ein har laga  
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 Die Jahreszeiten  

Kompetansemål: 

● Lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om personlege og daglegdagse emne 

● Delta i enkle samtaler i daglegdagse situasjonar om aktivitetar og kjente emne 

● Bruke relevante lærings - og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå tidlegare språklæring i læringsprosessen 

● Munnleg fortel om daglegliv og opplevingar og uttrykke meningar også spontant 

● Lese og forstå tilpassande og enklare autentiske tekster om personlege og daglegdagse emne 

● Bruke enkle språklege strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller teikn for å kommunisere på en 

situasjonstilpassa måte 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

 

● Vêr og årstider  

● Sommarferie  

● Eventyr / segn 

● Kulturarrangement i 

Tyskland om 

sommaren  

● Grammatikk 

● Uttale  

● Ordinnlæring gjennom å pugge ord og 

bruke Quizlet 

● Lytte til og lese enkle tilpassa tekster 

● Lese og skrive dikt  

● Lage vêrvarsel   

● Lage plakat om ei årstid 

● Søkje etter relevant informasjon på 

tyske nettsider  

● Samtale med medelev 

● Presentasjonsrunde; Elevane fortel om 

seg sjølv  

● Gloseprøver 

● Samtale 

● Lesing av tekst 

● Munnleg presentasjon av vêrvarsel  

● Presentere plakat om ei årstid 
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