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Vibeke Haukås – Atrå barne- og ungdomsskole  

Årsplan i tysk for 10. trinn – 2019/20 

Formålet med fremmedspråk – tysk 
Det er tre hovedområder i faget: 

 Språklæring 

 Kommunikasjon 

 Språk, kultur og samfunn 

Kort oppsummert er formålet med fremmedspråk at elevene skal få innsikt i egen språkopplæring og språkbruk. De skal utvikle evne til å bruke hensiktsmessige 

læringsstrategier. Elevene skal kunne lytte og tale i planlagte og spontane sammenhenger, lese og skrive ulike type tekster knyttet til ulike temaer. De skal utvikle språklige 

ferdigheter som ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng. I tillegg skal de utvikle kunnskap om sentrale emner knyttet til språklandets samfunnsliv, geografi og 

kultur.  

Periode  Tema  Læringsmål  Ressurser og metode Vurdering  
34-35 Repetisjon fra 9. trinn 

Wie war’s? 

 Ferie og fritid 

 Verb  

 Hva husker du fra 9. trinn 

 Å skrive e-post 

 Ord og uttrykk om ferie og fritid 

Auf Deutsh 3 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

36-40 Jung – Na und? 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Ferie og fritid 

 Substantiv og artikler 

 Verb: presens, preteritum og 
presens perfektum 

 Skrive faktatekster 
 

 Tysk uttale 

 Ord og uttrykk om å flytte 

 Ord og uttrykk som brukes om fritid og fritidsaktiviteter 

 Uttrykk for meninger og følelser 

 Regler for substantiv og artikler 

 Uttrykke hendelser i nåtid og fortid 

 Hvordan skrive korte tyske faktatekster 

 Det tyske skolesystemet 

Auf Deutsh 3 
Kap 1 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
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Themen: Europa Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

41 HØSTFERIE 

42-44 Gute Reise! 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Reise 

 Finne informasjon 

 Bestille 

 Rep: setninger på tysk og verb 

 Adjektiv 4: ordenstall 

 Ord og uttrykk for å planlegge og gjennomføre en reise 

 Måter å arbeide med tyske tekster på 

 Å finne relevant informasjon i brosjyrer og på internett 

 Å presentere et tema muntlig 

 Å skrive om reiseerfaringer 

 Å bestille mat på restaurant 

 Litt om Graubünden, et område i Sveits 

 Å skrive formelle brev på tysk 

 Mer om tyske setninger og setningsoppbygging 

 Kunne ordenstallene på tysk 

Auf Deutsh 3 
Kap 2 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

45-16 Dresden 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Finne frem 

 Lege 

 Rep: preposisjoner 
 

Themen: Die Sprache ist Deutsch 

 Litt om byen Dresden og historien til byen 

 Å lese opplysninger ut ifra kart 

 De tyske delstatene og hovedstedene der 

 Nyttige ord og uttrykk for å finne frem i en by 

 Å forstå muntlig og skriftlig informasjon 

 Ord som er nyttig hos legen 

 Om høflig tiltale 

 Tyske preposisjoner 

Auf Deutsh 3 
Kap 3 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

47 Wiederholung 1: Hören und Verstehen 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 repetisjon 

 Hva har du lært fra de tre siste temaene? 

 Kunne formidle kunnskap om geografi, kultur og samfunn i 
Tyskland og Berlin 

Auf Deutsh 3 
Wiederholung 1 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
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Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

48-51 Bei mir zu Hause 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Hjemstedet 

 Språk 

 Utrykke meninger 

 Snakke om tekst 

 Rep: preposisjoner og kasus 

 Likheten mellom språk 

 Å uttrykke fordeler eller ulemper med noe 

 Å fortelle muntlig og skriftlig om hjemstedet ditt 

 Å snakke om en tekst 

 Kunnskap om ulike skikker og tradisjoner i tyskspråklig land 
og i Norge 

 Mer om preposisjoner 

Auf Deutsh 3 
Kap 4 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

52-1 JULEFERIE 

2-5 Zukunft 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Utdanning og yrker 

 Fremtid 

 Skriving 

 Rep: verb i fremtid 

 Adjektiv 1: adjektiv og predikativ 
 
Themen: Aus der Geschichte  

 Å kunne snakke og fortelle om utdanning og yrker 

 Uttrykke tanker og håp om fremtiden 

 Å bygge opp en tekst 

 Å bruke ulike sjangre i tyske tekster 

 Hvordan du kan presenter et tema skriftlig 

 Å uttrykke hendelser i fremtid 

 Vite hva forskjellen på adjektiv og predikativ 

Auf Deutsh 3 
Kap 5 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

6-9 Anders sein 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Å være annerledes 

 Lese 

 Beskrive 

 Grammatikk 

 Adjektiv 2: gradbøying av adjektiv 
 

 Hvordan det kan være å være annerledes 

 Å lese autentiske tekster 

 Tyske leddsetninger 

 Å snakke og skrive om bilder 

 Hva som kjennetegner et fast sammensatt verb 

 Læringsstrategier for å kontrollere grammatikken i skrevne 
tekster 

 Å reflektere over innholdet i tekster 

 Kunne gradbøye adjektiv 

Auf Deutsh 3 
Kap 6 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
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Themen: Bekannte Personen Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

8 VINTERFERIE 

10-11 Wiederholung 2: Lesen und Schreiben 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Repetisjon  
 
Themen: Wir lesen 

 Hva har du lært fra de tre siste temaene? 

 Kunne formidle kunnskap om geografi, kultur og samfunn i 
Tyskland og Berlin 

Auf Deutsh 3 
Wiederholung 2 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

 

12-14 Ich habe ein Problem 

 Å være syk 

 Snakke om følelser 

 Skrive tekster 

 Mediene  

 Adjektiv 3: når adjektiv står foran 
substantiv 

 
Themen: Kalenderblätter  

 Ord og uttrykk for å kunne snakke om å ha ulike typer 
problemer eller være sjuk 

 Å uttrykke meninger 

 Oppbygging av tyske setninger med to objekt 

 Å kunne snakke om følelser 

 Å skrive tekster i ulike sjangre 

 Om bruk av ulike medium 

 Litt om tysk presse 

Auf Deutsh 3 
Kap 7 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

15 PÅSKEFERIE 

16-19 Unsere Welt 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Miljø/klima 

 Attraksjoner 

 Als og wenn 

 Setninger 1, 2, 3 (s. 290- 291) 

 Miljøproblem og miljøvern 

 Trua dyrearter 

 Ord som beskriver steder, attraksjoner og bygninger 

 Verdensarven 

 Nyttige ord til tekstbinding 

 Als og wenn 

 Å jobbe med språk 

 Å jobbe sammen i grupper 

Auf Deutsh 3 
Kap 8 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
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 Kjenne til regler for setningsstruktur på tysk Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

20-25 Wiederholung 3: Sprechen und 
Computerarbeit 

 Geografi, kultur og samfunn i 
tyskspråklige land 

 Repetisjon  

 Grammatikk: Setninger 1, 2, 3 (s. 
290- 291) 

 Hva har du lært fra de tre siste temaene? 

 Kunne formidle kunnskap om geografi, kultur og samfunn i 
Tyskland og Berlin 

 Gjennomgang av tidligere læringsmål – hvor trykker skoen? 

Auf Deutsh 3 
Wiederholung 3 
Ressursperm  
Grammatikkdel 
Nyttige digitale tekster og nettsteder 

HVA som blir vurdert:  
Ordtilfang  
Grammatikk  
Uttale 
Kunnskap om tyskspråklig kultur og samfunn 
Lytteforståelse 
Leseforståelse  
 
HVORDAN man kan vurdere:  
Glose/grammatikkprøver 
Minipresentasjoner 
Samtale 
Lyd/filmopptak 
Lückentext 
Gruppearbeider 

Kompetansemål 

Fremmedspråk nivå I 

Språklæring 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket (inngår i alle temaer) 

 undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring (inngår i alle temaer) 

 bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler (grammatikk, ordinnlæring og fremføringer) 

 beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket (skriftlige prøver og muntlige fremføringer) 

Kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke språkets alfabet og tegn (uttale og skriving) 
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 finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere (ulike tekster og 
lytteøvinger) 

 delta i enkle, spontane samtalesituasjoner (alle temaer) 

 presentere ulike emner muntlig (presentasjoner etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 gi uttrykk for egne meninger og følelser (alle temaer) 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner (tall, regning, hverdagssituasjoner, reise osv – passer i de fleste temaer) 

 kommunisere med forståelig uttale (alle temaer) 

 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner (alle temaer) 

 bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding (skriftlig og muntlig kommunikasjon) 

 tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner (alle temaer – forventet nivå på 10. trinn) 

 skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet (alle temaer) 

 bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk (prosjekt på 9./10.trinn??) 

Språk, kultur og samfunn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på 
ulike trinn) 

 samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 

 gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur (etter trinn og nivå – se egen oversikt over tema på ulike trinn) 
 


