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KLASSE: 4-6 
 

FAG: Tysk – 2 timer per uke LÆRER: Yasemin Schulz 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

34-
36 

Presentere seg 
selv 
 
Spørre ord: 
hvem, hvordan, 
hvor, hvorfra, 
hvor mange  
  
Tall 1-20 

Lytte og herme 
etter. Spør og 
svar. Skriftlige 
og muntlige 
oppgaver. 
 
 

Riktig lesing, 
forståelse, bruk 
av spørre ord.  

Lytte og etterligne språkets 
intonasjon og uttale. 
Stille spørsmål, svare på 
spørsmål. 
 

37-
38 

Personlig 
pronomene ich, 
du og er/sie/es 
verb/bøyning av 
verb: heißen, 
wohnen, sein, 
haben 

Tekstforståelse, 
svare på 
spørsmål 
 
 

Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver. 
Prøve: 
presentere seg 
selv. 

Formidle egne kunnskaper og 
erfaringer i samtaler om kjente 
temaer. 

39-
41 

Hobby og 
interesser.  
 
Was machst du 
gern? 
 
 

Leser tekster, 
muntlige og 
skriftlige 
oppgaver 

Lesing, uttale. 
Skriftlige og 
muntlige 
oppgaver.  

Tilegne seg og bruke 
høyfrekvente ord.  

42-
43 

Unser 
Klassenzimmer: 
bestemt 
artikkel, 
ubestemt 
artikkel 

Hva har jeg i 
sekken, på 
pulten? Hva er i 
klasserommet? 
Nevner hva vi 
finner og ser. 
 

Deltagelse, 
gjenkjenne av 
ord. 
Gloseprøve 
 

Bruke bilder og konkreter som 
støtte for å lære ord. 
 

44-
46 

Familie og 
venner.  
Possessiv-
pronomen 

Enkle tekster og 
dialoger. Skriver 
egne tekster om 
familien. 

Gloser, muntlig 
og skriftlig 
oppgaver. 

Utvikle enkle tekster, svare på 
spørsmål. Presentere og formidle. 
 

47-
49 

Personer, 
Kroppen og 
ansiktet. Jobber 
med adjektiver. 
 

Leser tekster, 
svarer på 
spørsmål. 
Bruker bilder. 
 

Muntlig og 
skriftlige 
oppgaver. 
Deltagelse og 
forståelse. 

Bruk av kjente ord og uttrykk i 
samtaler knyttet til nære 
omgivelser  
 

50-
51 

Snakker om 
tradisjoner. 
Fortelling/sang 
 

Bruker språket i 
ulike 
situasjoner.  

Deltagelse, 
forståelse 

 

Samtale om tradisjoner og 
levesett.  
 

2-3 Repetisjon    

4-6 Ukedager, 
måneder og 
årstider. 
 

Lager tegninger 
og bilder. 
Beskriver dagen, 

Deltagelse, 
forståelse og 
skriftlige 
oppgaver. 

Bruker bilder for å forstå og lære 
ord. Formidle egne kunnskaper. 
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 uken. Ordenstall 
og dato. 
 

Gloseprøve 
 

7-10 Huset mitt. Hvor 
og hvordan. 
Beskrive 
rommet. Hvor 
ligger ting.  
 
rep. artikler og 
preposisjoner 

Bruker bilder og 
tekster, 
tegninger 

Forståelse, 
uttale. Skriftlig 
og muntlige 
oppgaver. 
 

Tilegne seg og bruke 
høyfrekvente ord, dagligdagse 
uttrykksformer. 
 

10-
12 

Kjøkkenet og 
utstyr på 
kjøkkenet.  
 

Bruker bilder, 
spill og tekster. 

Forståelse, 
deltagelse.  
Gloseprøve 

Lytte og etterligne, bruk av kjente 
ord. 

13-
14 

Mat og drikke Snakker om mat 
og drikke. Lærer 
hvordan man 
bestiller mat.  

Deltagelse, 
muntlige og 
skriftlige 
oppgaver. 

Utføre og gi instruksjoner. Prøve 
å uttrykke seg 
 

15-
16 

Dyr og husdyr. 
artikler og 
possessiv 
pronomen. Verb 
og adjektiv. 

Bruker bilder og 
tekster. Skriver 
enkle tekster. 

Forståelse og 
bruk av språket. 

Formidle egne kunnskaper og 
erfaringer i samtaler om kjente 
temaer. 

17-
19 

Tall og klokka Repetisjon  Deltagelse og 
forståelse 

Lytte og etterligne, ta i bruk 
kjente ord.  

20-
22 

Repetisjon Bruker språket i 
ulike 
situasjoner. 
Leker med 
språk. Øver på 
avslutning. 

Deltagelse, 
muntlig og 
skriftlig.  

 

 


