
  

Balsfjord kommune – for framtida  

Storsteinnes skole  

Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

  

ÅRSPLAN I TYSK FORDYPNING FOR 10. TRINN  

Skoleåret: 2018 / 2019  
Faglærer: Friederike Voss 

  

Emne/  

tema  

Tids-
bruk   

Dette sier L-06  
Mål for opplæringen er a
t eleven skal kunne  

Læringsmål  Lærestoff/ kilde  

Lokal forankring   

Ekskursjoner o.l.  

Vurderingsform  

  

  

Lektion 1:   

„Die 
Schweiz“ 

 

 

 

 

 

 4 uker  

(34 – 
37)  

 

 

 

 

 

Grunnleggende 
ferdigheter i faget:  
 
- Å kunne uttrykke seg skriftlig 
og muntlig  
- Å kunne lese  
- Å kunne regne  
- Å kunne bruke digitale 
verktøy  

Språklæring:  
 
- utnytte egne erfaringer med 
språklæring i læring av det nye 
språket  
- undersøke likheter og ulikheter 
mellom morsmålet og det nye 
språket og utnytte dette i egen 
språklæring  

Lære 
om Sveits og 
om språket i 
Sveits   

Lære om 
verdens 
beste 
sjokolade   

Grammatikk: 
verb i 
presens 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 1 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  

Målprøve fra leksjon 1 
A, B, C (innhold+verb i 
presens)  

Muntlig aktivitet  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- bruke digitale hjelpemidler og 
andre hjelpemidler  
- beskrive og vurdere eget 
arbeid med å lære det nye 
språket  

Kommunikasjon:  
 

- bruke språkets alfabet og 

tegn  
- finne relevante opplysninger 

og forstå hovedinnholdet i 
skriftlige og muntlige tilpassede 
og autentiske tekster i ulike 
sjangere.  
- delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner  
- presentere ulike emner 
muntlig  
- gi uttrykk for egne meninger 
og følelser  
- forstå og bruke tall i praktiske 
situasjoner  
- kommunisere med forståelig 
uttale  
- forstå og bruke et ordforråd 
som dekker dagligdagse 
situasjoner  
- bruke grunnleggende 
språklige strukturer og former 
for tekstbinding  
- skrive tekster som forteller, 
beskriver eller informerer  
- bruke lytte-, tale-, lese-, og 
skrivestrategier tilpasset 
formålet  
- bruke kommunikasjons-

www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



teknologi til samarbeid og møte 
med autentisk språk.  

Språk, kultur og samfunn:  
 
- samtale om dagligliv, personer 
og aktuelle hendelser i 
språkområdet og i Norge.  
- sammenligne noen sider ved 
tradisjoner, skikker og 
levemåter i språkområdet og i 
Norge.   
- samtale om språk og sider ved 
geografiske forhold i 
språkområdet.  
- gi uttrykk for opplevelser 
knyttet til språkområdets kultur.  

Lektion 2:  

„Rund um 
das Wetter“ 

 

 4 
uker 

(38 –
41) 

 

Se leksjon 1.  

Lære og 
snakke om 
været, og å 
fortelle om 
dagen din  

Lære om 
sykkelbyen 
Münster  

Grammatikk:  
løst 
sammensatte 
verb  

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 2 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  

Samtaler om været (i 
par)   

Målprøve om løst 
sammensatte verb  

Muntlig aktivitet  



www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

Lektion 3:  

„Wo wohnst 
du?“  

4 uker 

(42 –
45) 

  

Se leksjon 1.  Lære om 
hvordan man 
bor, og 
hvordan man 
beskriver 
rom  

Lære om 
hansabyen 
Hamburg  

Grammatikk: 
adjektiv 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 3 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

Muntlig presentasjon 
om en turistattraksjon i 
Hamburg   

Målprøve om adjektiv   

Muntlig aktivitet  

Lektion 4: 4 uker  Lær om 
Berlin 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Samtaler om Berlin 



„Wo ist 
das?“ 

(46 – 
49) 

Lær om 
hvordan man 
spørrer og 
forklarer 
veien 

Lær om 
Friedrich 
Dürrenmatt 
og hans 
«Besuch der 
alten Dame» 

Grammatikk: 
preposisjoner 

Text 4 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

 

Målprøve om 
preposisjoner 

Muntlig aktivitet 

Lektion 6:  

„Märchen“  

  

  

  

3 uker 

(50 – 
51, 2) 

Se leksjon 1.  Lære 
om «Hänsel 
und Gretel»  

Lære om 
brødrene 
Grimm   

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 6 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Dramatisering av 
eventyret «Hänsel und 
Gretel»  

Målprøve om 
substantiv/perfektum  

Muntlig aktivitet  

 



  

  

  

  

  

  

  

Grammatikk: 
substantiv/ 
perfektum 

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

Thema:   

„2.Weltkrieg“ 

  

  

  

  

   

3 uker 

3 – 5  

Se leksjon 1.  

  

Lære om 
2.verdenskrig 

Lære og 
skrive filman
meldelse  

Grammatikk: 
verb i 
perfektum 

Film: «Der Untergang»  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

 Quizlet 

  

Skriftlig innlevering av 
filmanmeldelse  

  

Lektion 7:  

„Die Schule“  

4 uker  

6 – 9  

Se leksjon 1.  Lære om det 
tyske 
skolesysteme
t og om 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 7 A, B,C  

Skriftlig prøve   

Målprøve futurum  

Muntlig aktivitet  



skoledagen i 
Tyskland.  

Grammatikk:  
futurum  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

 

  

  10  Winterferien!        

Lektion 8:  

„Jung sein“  

4 uker  

(11 – 
14)  

Se leksjon 1.  Lære om 
«Die 
Deutsche 
Bundesliga».  

Grammatikk: 
preteritum  

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 8 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Muntlig 
presentasjon av et 
fotballag/annen gren  

Muntlig aktivitet  

  



Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

  16  Ostern!        

Lektion 9:  

„Kultur geht 
durch den 
Magen“  

  

  

  

  

  

  

  

4 uker 

(15,17 
– 19) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Se leksjon 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lære om tysk 
mat, vin og 
øltradisjoner.  

Lære om 
Rhinen  

Grammatikk: 
repetisjon  

 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 9 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Rollespill fra en restaur
ant eller kafe  

Grammatikkprøve   

Muntlig aktivitet  

  



Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

Lektion 10:   

„Lesen, lese
n, lesen“ 

4 uker 

(20-
23) 

Se leksjon 1!  Lære 
om tyske 
ungdommers 
syn på det å 
lese  

Lære om 
Johann 
Wolfgang 
von Goethe  

Grammatikk: 
repetisjon  

 

Los geht`s 10 (tekstbok og kopier fra 
oppgavebok).  

Text 10 A, B,C  

Ordbøker; nettstedene: 
 
 www.heinzelnisse.info,  
www.ordbok.com   

Skriftlige oppgaver (vokabular, lytteoppgaver,
 grammatikk)  

Nettsted:  
 
http://losgehts.samlaget.no/  
www.losgehts.fagbokforlaget.no.  
www.moava.org  

www.tyskforum.no  

Mobilappen «German fun, easy learn»  

Quizlet 

Grammatikkprøve fra 
alle emnene  

Målprøve om Goethe  

 


