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KLASSE: 9/10 
 

FAG: Tysk – 3 timer per uke LÆRER: Yasemin Schulz 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

34-
36 

Presens 
Sterke og svake 
verb  
Land, språk og 
nasjonaliteter 
Intro til presens 
perfektum 

Vi snakker om 
sommerferien. 
Leser tekster og 
har samtaler 
rundt 
sommerferien. 
 

Uttale, 
forståelse, 
presens 
verbbøyning. 
Bruk av presens 
perfektum. 

Lese og gjenfortelle med god 
uttale og forståelse. Kunne 
samtale rundt tekster.  

37-
40 

Presens 
perfektum, 
bestemt artikkel 
i kasus. Intro til 
preposisjoner 
 
 

Kapittel 2 om 
Østerrike i boka.  

Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver.   
Intervju og 
presentasjon. 

Utvikle tekster og dialoger. 
Kunne bruke kilder på 
målspråket. Planlegge 
arbeidsmåter til ulike oppgaver. 

40-
43 

Været. 
Setningsanalyse, 
Bestemt og 
ubestemt 
artikkel, 
eiendomsord 

Leser tekster om 
været, lager 
presentasjon om 
været. 

Deltakelse og 
innsats. 
Samarbeid, 
leksearbeid. 

tilegne seg ord og uttrykk og 
bruke i samtaler og kjente 
temaer. Bruke kilder for 
presentasjon. 

43-
46 

Reise og 
transport. 
Repetisjon av 
kasus akkusativ, 
preposisjoner 
og kasus dativ. 

Tekst og 
oppgaver fra 
boken om 
transport og 
reise.  

Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver, egne 
dialoger. 
Samarbeid, 
presentasjon, 
riktig uttale. 

Bruke strategier og hjelpemidler 
for språkinnlæring. Formidle 
egne kunnskaper og erfaringer i 
samtaler.  

46-
49 

Veibeskrivelse. 
Adjektiv og 
adjektivbøying 
etter bestemt 
artikkel. 
Preposisjoner. 

Beskrive veien, 
spør om veien. 
Snakk om hvor 
man bor og 
beskriv huset. 

Leseferdigheter, 
lytting og 
forståelse. 
Gloser og riktig 
bruk av adjektiv 
og 
preposisjoner. 
Prøve. 

Lese, forstå tekster. 
Sammenligne fenomener i 
målspråket med norsk. Tilegne 
seg høyfrekvente ord fra temaer 
som er bearbeidet. 

50-
51 

Tyske 
tradisjoner: jul, 
julemarked og 
juletradisjoner. 

Lese tekster om 
tyske 
juletradisjon 
Lærer dikt, sang. 

Samtale rundt 
tekster vi leser.  
lage julekort  

Resitere og formidle dikt og 
sanger.  

2-5 Vennskap 
Adjektivbøyning 
etter ubestemt 
artikkel 

Kapittel 5 i boka 
«Los Geht´s» om 
vennskap 

Uttale og 
muntlig 
presentasjon. 
Glosser. 
Resistasjon.  

Bruke uttrykk og 
samtalemønstre for sosiale 
situasjoner. Gjenkjenne og 
beskrive situasjoner. 

6-10 Tyske eventyrer 
Preteritum 
fra literaturen 

Hänsel und 
Gretel, Frau 
Holle 

Lese og 
lytteforståelse. 
Skriftlig arbeid: 

Bearbeide og formidle litterære 
tekster, drøfte og utvikle tekster. 
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Tekst og 
oppgaver, egne 
teskter.  

Lage eget 
eventyr 

11-
16 

Fritidsaktiviteter 
modale 
hjelpeverb/ løst 
sammensatte 
verb 

Fritidsaktiviteter, 
om skolen og 
hverdagen 

Lese og forstå 
tekster, snakke 
om fritid og 
hveradgen.    

Kunne samtale om ulike temaer 
fra hverdagen. Bruke variert 
ordforråd og idiomatiske uttrykk 

17-
20 

Tyskland og 
Sveits. 
Modale 
hjelpeverb, 
relativpronomen 

Kapittel 9 om 
Sveits og sveitser 
tysk og made in 
Germany 

Lage dialoger og 
intervjuer. 
Muntlig 
presentasjon 

Bearbeide og formidle tekster i 
tysk, samtale om viktige 
hendelser i historie.   

20-
22 

Repetisjon Test: hva har vi 
lært? 

Forståelse, 
skriftlig og 
muntlig. 

Deltagelse i diskusjoner, evnen 
til å snakke fritt. 

 


