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Fag:  Tysk     Skoleår: 2018-2019   Trinn: 10 
Faglærer: Annette Fagerberg, adjunkt  Læreverk: Auf Deutsch 3 
 
Kompetansemål som ligger til grunn i alle undervisningstimer er følgende: 

Bruke språkets alfabet og tegn, kommunisere med forståelig uttale, delta i enkle, spontane samtalesituasjoner, 

forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner, bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler, 

forstå og bruke tall i praktiske situasjoner, bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet og  

beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket 

P
E
R
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D
E
  

Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 

Grammatikk Lærestoff/ 
Arbeidsmåter 

Innlevering/ 

prøver/ 
vurdering 

T
il
 h

ø
s
tf

e
ri
e
n
 

 
Sommer 

 

Kunne skrive tekster 

som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Skrive en mail om 
sommerferien 

presens 
perfektum 
 
Lage setninger i 

presens med svake 

regelrette verb, 

haben og sein 

Bruke skrevne 
tekster som 

mal. 
Jobbe med 

tekst. 

Innlevering 

Meine Freizeit 

 
 

 
 

Nebenjob 

Kunne skrive tekster 

som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Fortelle om seg selv 

og fritidsaktiviteter 
 

 
Fortelle om jobb 

Repetisjon av 

verb i presens 

Jobbe i grupper 

Jobbe i par 
Jobbe alene 

Innlevering 

 
 

 
 

Muntlig 
presentasjon 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 
Grammatikk Lærestoff/ 

Arbeidsmåter 

Innlevering/ 
prøver/ 

vurdering 

 
Attraktionen in 

Tinn 

samtale om språk og 
sider ved geografiske 

forhold i språkområdet 

Kjenne til noen 
stater i Tyskland. 

Sammenligne med 
fylker i Norge. 

 
Lage presentasjon 

om en eller flere 
attraksjoner i Tinn. 

Preteritum av 
svake regelrette 

verb. 
 

Gruppearbeid 
 

Forelesing 
Pararbeid 

 

Prosjekt 
Innlevering 

 

T
il
 j
u
l 

 

Språklæring 
 

 

Dresden, 1945 

beskrive og vurdere 
eget arbeid med å lære 

det nye språket 

 

Gi uttrykk for 

opplevelser knyttet til 

språkområdets kultur. 

Gi uttrykk for egne 

meninger og følelser. 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver eller 

informerer 

Reflektere rundt 
egen språklæring, 

hvilke strategier en 
liker best, vurdere 

egen innsats. 
 

Vite noe om hva 
som skjedde i 

Dresden 1945. 
 

Gi uttrykk for egne 
meninger og følelser 

rundt det som 
skjedde.  

 

Preteritum av 
sein, haben, 

werden 
 

Preteritum av 
sterke verb 

 
Preteritum av 

modale 
hjelpeverb og 

wissen 

Lærebok, Auf 

Deutsch 3 
 

Film: Dresden – 
Tredje Rikets 

siste dager 

 
Internet 

 
Gruppearbeid 

Innlevering 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 
Grammatikk Lærestoff/ 

Arbeidsmåter 

Innlevering/ 
prøver/ 

vurdering 

Im Restaurant 

samtale om dagligliv 

delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

Kjenne til ulike 
kommunikasjonssitu

asjoner. 
 

Delta i en samtale 
om emner som har 

med mat å gjøre. 
 

Å uttrykke 
framtid 

 
Determinativ 

 

Rollespill 

 
Dialog 

 
Gruppearbeid 

Muntlig 

vurdering 

ti
l 
v
in

te
rf

e
ri
e
n
 

Hjemsted / 

flytting 
 

Tradisjoner 
 

 forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

Uttrykke egne meninger 

og følelser 

Kunne beskrive og 

ha en samtale om 
familie, hus og 

hjem. 
 

Kunne ord og 
uttrykk om 

klokkeslett, dager, 
måneder, årstider, 

klær, farger. 

 
Stille spørsmål og gi 

svar om tid og sted 
 

Jeg kan uttrykke 
egne meninger og 

følelser 

Substantiv og 

personlig 
pronomen 

 
Kasus 

 
Preposisjoner 

Lærebok Auf 

Deutsch 3 
Tavleundervisni

ng 
Individuelt 

Pararbeid 
Gruppearbeid 

Internet 

Dialog 

Muntlig 
vurdering 
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Tema  Kompetansemål Læringsmål 

 
Grammatikk Lærestoff/ 

Arbeidsmåter 

Innlevering/ 
prøver/ 

vurdering 

T
il
 p

å
s
k
e
 

Framtid 

forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 Uttrykke egne meninger 

og følelser 

Kunne ord og 
uttrykk om skole og 

fritid. 
 

Kunne ord og 
uttrykk om byliv og 

handel 
 

Reflektere rundt 

egen strategibruk. 

Verb med dativ 
 

Genitiv 
 

Adjektiv 
 

Setninger 

Lærebok Auf 

Deutsch 3 
Tavleundervisni

ng 
Individuelt 

Pararbeid 
Gruppearbeid 

Muntlig 
framføring 

ti
l 
s
o
m

m
e
rf

e
ri
e
n
 Chatte online 

 bruke 

kommunikasjonsteknolo

gi til samarbeid og møte 

med autentisk språk 

  

Jeg kan ha en 
autentisk samtale på 

tysk med noen som 
behersker tysk 

 

Lærebok Auf 

Deutsch 3 
Internet 

Individuelt 
Pararbeid 

Egenvurdering 

 

 


