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LOKAL FAGPLAN I TYSK 

BARNETRINNET (2. – 7. KLASSE) 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

 

Mål for opplæringene er at elevene skal kunne:   

2. klasse 

• delta aktivt i et felles arbeid med resitasjon og språkøvelser, der god uttale øves gjennom 

herming. 

• delta aktivt i et felles muntlig arbeid med sang, rim og regler, leker og dramatiseringer 

med enkle replikker. 

3. klasse  

• gjenkjenne og imitere typiske intonasjonsmønstre og ulike lyd- og tonekvaliteter i 

fremmedspråket. 

• svare på spørsmål og enkle beskjeder og bruke en del vanlige uttrykk i kjente situasjoner. 

• delta i små dialoger knyttet til sanserfaringer, kroppen, egen hverdag på skolen og 

hjemme, tall og telling, årstider og naturen. 

• kjenne til noen fortellinger fra folketradisjonen i språkområde. 

• framsi eller synge noen tradisjonelle barnesanger, rim og regler fra språkområder.   

4. klasse 

• forstå innholdet i enkle fortellinger. 

• gjenkjenne og bruke i en muntlig dialog noen kjente og innøvde grammatikalske 

strukturer som substantivenes artikler, noen vanlige pronomen, spørreord og 

preposisjoner.   

5. klasse 

• være fortrolig med språkets alfabet, dets karakteristiske lyder og lydkombinasjoner. 

• kjenne og anvende de viktigste reglene for uttale og rettskrivning. 

• være fortrolig med ordstilling i en del vanlige setningsstrukturer. 

• kjenne til og bruke en del grunnleggende grammatiske strukturer i tilrettelagte situasjoner, 

muntlig og skriftlig.   

6. klasse  

• kjenne til og kunne bruke ord og uttrykk knyttet til dagligdagse emner. 

• delta i dialoger om dagligdagse emner. 
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• delta aktivt i gjengivelsen av hovedinnholdet i korte autentiske tekster og lengre 

tilrettelagte tekster. 

• svare på enkle spørsmål til kjente lesetekster, muntlig og skriftlig. 

• uttrykke språkets melodi og lydkvaliteter i det felles arbeidet med resitasjon, sang og 

lesning av tradisjonsstoff fra språkområdet.    

7. klasse 

• bruke ordbok/oppslagsverk. 

• lese høyt med forståelig uttale. 

• samarbeide med medelever i arbeidet med tekster og i øving av muntlig språk. 

• delta aktivt i gjengivelsen av hovedinnholdet i muntlig formidlede fortellinger fra 

samfunnsliv og historie i språkområdet. 

• kjenne til og delta i samtale om noen sider ved tradisjoner, skikker og dagligliv i 

språkområdet. 


