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KLASSE: 7/8 
 

FAG: Tysk LÆRER: Yasemin Schulz 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

34-
36 

Presentere seg 
selv 
 
Spørre ord: 
hvem, hvordan, 
hvor.  
  
Alfabetet 

Lærebok «Los 
Geht´s» og 
oppgaver. Egne 
tekster. 
 

Riktig lesing, 
forståelse, bruk. 
Prøve gloser 

Lese ulike tekster høyt og stille og 
samtale om dem. 
Kunne forstå tall og uttrykk 
knyttet til tall og klokka. 

37-
40 

Tyskland: fakta 
om Tyskland 
 
Artikler. 
Svake verb 
bøying i 
presens  

Lese tekster og 
dialoger i 
presens.  
 
 

Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver. Prøve 
verbbøyning 

Formidle egne kunnskaper og 
erfaringer i samtaler om kjente 
temaer. 

41-
43 

Hobby og 
interesser. 
 
Sterke verb 
bøyning i 
presens, 
Sein (være) og 
haben (ha) 

Eksempler av 
sterke verb.  
 

Lesing, uttale. 
Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver.  

Tilegne seg og bruke 
høyfrekvente ord. Utvikle egne 
tekster. 

44-
46 

Klokka og tall Telle og snakke 
om klokka 
Ukedagene og 
tidspunkt på 
dagen 

 gjenkjenne, beskrive og bruke 
grunnleggende mønstre for uttale 
og ortografi 

47-
49 

Guten Appetit! 
Mat og drikke. 
 
Kasus Akkusativ 
og nominativ.  

Bestille mat og 
drikke. 

Skrive tekster, 
lese og forstå. 
 

Samtale om tradisjoner og 
levesett. Finne og bruke enkle 
kilder på målspråket til ulike 
oppgaver. 

50-
51 

Repetisjon   
 

Bruke idiomatiske uttrykk og 
samtalemønstre for hverdagens 
sosiale situasjoner. 

2-8 Famile og 
venner 
 
Possessiv 
pronomen 
(Eiendomsord) 

Kapittel 6 
«Meine 
Familie». Lage 
Familietre, lese 
tekster om 
familie og 
gjenfortelle 
innholdet. 

Svare på 
spørsmål rundt 
familie. Prøve. 

Sammenligne fenomener i 
målspråket med norsk.  

9-13 Ukedager, 
måneder og 
årstider. 

Lager tegninger 
og bilder. 
Beskriver dagen, 
uken. Lærer 

Deltagelse, 
forståelse og 
skriftlige 
oppgaver. 

Bruke bilder for å forstå og lære 
ord. Formidle egne kunnskaper 
og erfaringer i samtaler om 
kjente temaer. 
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Ordenstall og 
adjektiv. 

hvordan man 
sier dato. 

14-
18 

«Einkaufen» Å 
handle 
 
Adjektivbøyning 
 

Lærer om å 
spørre for ting 
på butikken. 
Bruker bilder og 
tekster. Lager 
egne dialoger og 
presenterer. 

Forståelse, 
uttale. skriftlig 
og muntlige 
oppgaver. 

Tilegne seg og bruke 
høyfrekvente ord, dagligdagse 
uttrykksformer. Bruke et variert 
ordforråd i samtale.  

19-
20 

Analyse av 
setninger og 
Modale 
hjelpeverb 

Enkle setninger 
med modale 
hjelpeverb. 
Forteller om hva 
vi gjør i 
hverdagen.  

Muntlige og 
skriftlige 
oppgaver.  

Lytte og etterligne, ta i bruk 
kjente ord. Utføre og gi 
instruksjoner. Prøve å uttrykke 
seg. 

21-
22 

Repetisjon Bruker språket i 
ulike 
situasjoner. 
Leker med 
språk. Øver på 
avslutning. 

Deltagelse, 
muntlig og 
skriftlig.  

glosser fra vi har jobbet med. 
Resitere og formidle dikt og 
sanger.  

 


