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SCHNACK FOLGE 6  
Das Futur 

 

 
• Die Zukunft – framtiden 
• Futur – futurum 
• Erklären – förklara 
• Zeitpunkt – tidpunkt 
• Zeitraum – period 
• Uhrzeit – klockslag 
• Schreien - skrika 

  
 
 

 

Arbeta i par eller grupper.  
Kristin sjunger en sång med werden och schreien. Nu ska du göra en sång där du på samma sätt använder 
werden och olika händelser i framtiden. Välj olika verb för de olika personerna. Rappa eller sjung sedan 
för varandra. 
 
Ich werde… 
Du wirst… 
Sie wird… 
Wir werden… 
Ihr werdet… 
Sie werden… 
Morgen werde ich… 
Nächste Woche wirst du… 
Um zwölf Uhr werdet ihr… 
Am Nachmittag werden sie… 
In zwei Jahren wird er… 
Am Abend werde ich… 
Um sieben Uhr wirst du… 

Wörter 

Singen mit werden 

Werden:  
Ich werde 
Du wirst 
Er/es/sie wird 
Wir werden 
Ihr werdet 
Sie/sie werden 
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Arbeta i grupp eller par.  
1. Skapa totalt 72 kort enligt mallen nedan.  
2. Klipp ut korten 
3. Lägg korten i tre högar upp och ner.  
4. Dra ett kort från varje hög och bilda en mening på samma sätt som Joel och Kristin gör i 

programmet. 
 
 
Wann? Werden + person Was? 
In 100 Jahren 
 
 
 
 
 

wirst du Bus fahren 

An Weihnachten werden wir Kuchen essen 
 
 
 
 
 

Um 7 Uhr  
 
 
 
 
 

werde ich Basketball 
spielen 

 

 

När och hur används futurum i tyska? Diskutera i par. 

 
1. Hur används futurum i avsnittet? 
2. Skapa meningar med:  

An:  
Im:  
Um: 

3. Skapa en regel för hur man ska använda futurum på tyska. 

Die Zukunft sehen  

Das Futur – was ist das? 
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Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet 
får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
 


