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Kompetansemål etter 10. årstrinn:
(nummert oversikt over alle mål i fagene, som det henvises til i skjemaet nedenfor)
Språklæring
Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som å
definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og måloppnåelse individuelt og i
samarbeid med andre, vil kunne øke læringsutbyttet i faget.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1

utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

2

undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

3

bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

4

beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket

Kommunikasjon
Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon
og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar –
ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng – og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner.
Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også i dette hovedområdet.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

5

bruke språkets alfabet og tegn

6

finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

7

delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

8

presentere ulike emner muntlig

9

gi uttrykk for egne meninger og følelser

Side 3

Gjennomgående plan (fag) for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole
10 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
11 kommunisere med forståelig uttale
12 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
13 bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
14 tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
15 skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
16 bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
17 bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Språk, kultur og samfunn
Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved
målspråklandenes samfunnsliv og kultur. Arbeid med ulike typer tekster og møte med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet kan utvikle interesse,
forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet. Det kan også bidra til leseglede, opplevelse og personlig utvikling.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

18 samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
19 sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
20 samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
21 gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
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8. trinn
Kompetansemål

Tema

Kilder

Arbeidsmåter

Produkt

Tidsbruk


4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Hilse og presentere seg selv
Lære alfabetet og uttalereglene
Lære landene i Europa og
nasjonalitetsadjektiv
Lære tallene 1-20
Lære de regelrette verbene
llamarse, vivir, og de
uregelrette verbene tener, ser
og estar.

Kapittel 1:
!Hola! ?Cómo te
llamas?
Kapittel 2:
Dos entrevistas
El mapa de Europa

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
uttaleøvinger,
oppgaveløsing, sang,
skriving.

Kapittelprøve (Kap. 2), målbok
(framovermeldinger,
egenvurderinger, vurderinger av
måloppnåelse i form av korte
tekster, oversetting, grammatikk,
ordforråd.)

Kapittel 3:
El mundo de los libros
Mi pueblo

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
uttaleøvinger,
oppgaveløsing, skriving.

Kapittelprøve, målbok.

4 uker.
1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lese om barn i kjent,
norsk litteratur
Adjektiv
De ubestemte artiklene un og
una
2 uker.
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4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Ord og uttrykk i klasserommet
Beliggenhet
Timeplan
De bestemte artiklene el og la
Ukedagene
Himmelretningene

Kapittel 4:
En clase
?Quieres chatear?

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
uttaleøvinger,
oppgaveløsing, skriving.

Målbok.

Kapittel 5:
La familia de Víctor
Una foto

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
uttaleøvinger,
oppgaveløsing, skriving.

Målbok.

Kapittel 6:
?Puedo hablar con
Carla?

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
uttaleøvinger,
oppgaveløsing, skriving.

Målbok.

Kapittel 7:
En la cafetería Tú y Yo

Rollespill.

Målbok, framovermelding på
rollespillet.

Kapittel 8:
?Dónde está la
película?

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger.
Se spansk film (No se

Målbok.

2 uker.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 19

Ord og uttrykk om familien
(familietreet)
Eiendomspronomen
Tallene 21-100
Måneder, dato
2 uker.
Telefonsamtale
Høflighetsfraser
1 uke.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære hvordan man bestiller
mat og drikke på kafé
Frukt og grønt
Tall over 100
Uttrykk om det å være sulten
og tørst (tener hambre, tener
sed)
3 uker.
Uttrykk for beliggenhet
Verbet hay
Rom og ting i huset

Side 6

Gjennomgående plan (fag) for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole
3 uker.
3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21

Faktatekster
Elevene skal lære om Spania,
tyrefekting, flamenco og spansk
fotball.

Kapittel 9:
España

4 uker.

4, 6, 8, 11, 12, 13, 14

Ulven og andre dyr
Preposisjonen de
Adjektiv

Kapittel 10:
Me llamo don Lobón

2 uker.

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Chatting og vennskap
Utseende
Adjektiv: farger og utseende
2 uker.
Lære seg klokka på spansk
Tidsangivelse

Kapittel 11:
Soy Neo

Kapittel 12
?Qué hora es?

aceptan devoluciones).

Samtale om filmen.

Temaarbeid.
Elevene skal i grupper
fordype seg i ulike sider
av Spania, og presentere
muntlig for resten av
spanskgruppa.
Presentasjonen kan være
på norsk, men det er en
fordel om noe er på
spansk. Temaområder
kan være: fiestaer, spansk
mat, et sted eller område,
Cristóbal og oppdagelsen
av Amerika, flamenco,
sport, tyrefekting, et kjent
byggverk /monument (f.
eks La Alhambra som
ligger i Granada), spansk
musikk eller film.
Presentasjon:
Elevene skal trekke seg et
dyr som de skal holde en
liten presentasjon om.
Kriterier: Navn, alder,
bosted, hva det spiser,
hvor mange barn det har,
farge, hvor mye det veier.
Elevene får en uke på
dette arbeidet.

Framovermelding med karakter på
presentasjonen: innhold og språk.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok, kapittelprøve.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Framovermelding på
presentasjonen: innhold og språk.
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5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2 uker.
Lære seg navn på sportsgrener
Kjente fotballspillere
Repetere verbet ser
Påpekende pronomen
1 uke.
Lære uttrykk om været og det å
være på ferie
Preposisjoner

Kapittel 13

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok: Vurdering av egen
måloppnåelse.

Deportes

Kapittel 14
Estoy de vacaciones

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1 uke.
Repetere verbet estar og ulike
betydninger av dette.
1 uke.

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Lære seg ord for måltider og
matretter
Tidsuttrykk
Verbet hacer
1 uke.
Lære uttrykk for å handle klær
Refleksive verb
Adjektiv (bøyning og plassering)
Repetere farger.

Kapittel 16
Estoy resfriado y
!enamorado!
Kapittel 17
?A qué hora
desayunas?
Kapittel 19
Quiero una chaqueta.
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9. trinn
Kompetansemål

Tema

Kilder

Arbeidsmåter

Produkt

Kapittel 1:
El primer dia del colegio

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok, kapittelprøve.

Kapittel 2:
¿Qué vamos a hacer
hoy?

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Kapittel 3:
!Mi hermano ha
desaparecido!

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Tidsbruk
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Å presentere seg selv og hilse
på spansk
Delta i enkle spontane
samtalesituasjoner
Repetere verb i presens
Lære gustar-verbet, og uttrykk
med dette

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Forstå bruken av ir + a +
infinitiv (framtid)
Tidsuttrykk
Kunne fortelle om seg selv

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære å presentere seg selv
Lære uttrykk om utseendet,
farger og klær
Adjektivbøyning

Kapittelprøve.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Øve på å spørre om veien
Lære ordenstall
Lære om ulike måter å reise på
Lære høflighetsfraser

Kapittel 4:
?Dónde está el cine
Capitol?

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.
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3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21

Lære litt om landet Argentina

Kapittel 5:
Argentina

Temaarbeid.
Elevene skal i grupper
fordype seg i ulike sider
av Argentina, og
presentere muntlig for
resten av spanskgruppa.
Presentasjonen kan være
delvis på norsk, men det
er en fordel om mye er på
spansk. Temaområder
kan være: argentinsk
historie,
turistattraksjoner,
argentinsk mat, et sted
eller område, argentinsk
musikk eller film.

Framovermelding med karakter på
presentasjonen: innhold og språk.

Vi bruker ca 6 skoletimer (inkl.
fremføring) på dette.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Repetere klokka
Lære uttrykket tener que
Lære verb med diftongering
Lære ord og uttrykk for
organisering av dagen

Kapittel 6:
El día de Jaime

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.
Rollespill.

Målbok.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære ord og uttrykk for kjøp og
salg
Lære verbet querer
Lære vektenheter

Kapittel 7:
En la feria

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.
Rollespill.

Målbok.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Bøyning av regelrette er-verb
og ar-verb
Lære uttrykket tener que

Kapittel 8:
Aprendo inglés

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.
Rollespill.

Målbok.
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4, 5, 7, 11, 12, 13

4, 5, 7, 11, 12, 13, 19

Lære seg å snakke om ulike
kroppsdeler
Lære å fortelle hvor de har
vondt
Lære refleksive verb i 1. + 2.
person entall
Lære ord og uttrykk for det å
feire jul

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.
Rollespill.

Målbok.

Kapittel 9
Me duele la nariz

Sang, høytlesning,
samtaler. Dette kapittelet
tar vi rett før jul.

Målbok.

Kapittel 24

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Navidad
4, 5, 7, 11, 12, 13

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære seg ord for apotekvarer
og vanlige sykdommer
Lære påpekende pronomen og
genetiv.
Lære ord og uttrykk for å kjøpe
kinobilletter
Repetere presensbøyning av
verbet querer
Lære verb i perfektum
Telefonsamtale

Kapittel 10
En la farmacia
Kapittel 11
!Vaya cola!
Kapittel 12
En el teléfono

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Øve verb perfektum
Kafébesøk
Øve på å bestille mat og drikke

Kapittel 13

Kapittelprøve.

La semana
4, 5, 7, 11, 12, 13

4, 5, 7, 11, 12, 13

4, 5, 7, 11, 12, 13

Faktatekster
Bli kjent med Madrid
Jobbe med verbene ser, estar
og hay
Repetere verbene ser og estar
Lære seg nye adjektiv
Repetere personbeskrivelse,
beliggenhet,
preposisjonsuttrykk
Lære ordforråd knyttet til bruk
av datamaskiner
Repetere preposisjoner og

Kapittel 14
Madrid

Kapittel 15

Kort presentasjon om Madrid uten
manus.

Los alumnos

Kapittel 16
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pronomen
!Mi ordenador no
funciona!
4, 5, 7, 11, 12, 13

Repetere bøyning av regelrette
ir-verb
Øve på preposisjoner

Kapittel 17

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler.

Målbok.

Una carta de amor
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

4, 5, 7, 11, 12, 13

4, 5, 7, 11, 12, 13

Lære ord og uttrykk som de kan
bruke når de skal kjøpe tog- og
flybilletter
Repetere dato og klokka
Få innblikk i hvordan nordmenn
i Spania lever
Lære uttrykkene les encanta og
les gusta
Lære skuespill på spansk

Kapittel 20
El viaje a Noruega
Kapittel 21
Noruegos en España

Kapittel 23
Romeo y Julieta

Vi bruker de siste ukene
av skoleåret på å øve inn
skuespillet Romeo y
Julieta på spansk.
Skuespillet framføres i
klassen. Eventuelt filming
av stykket som vi kan se
igjen i 10.
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10. trinn
Kompetansemål

Tema

Kilder

Arbeidsmåter

Produkt

Tidsbruk
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19

Lære seg fraser som de kan
bruke på kafé
Repetisjon

Kapittel 1:
?Están libres?

Høytlesning, lytteøvelser,

Målbok, kapittelprøve.

samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære fakta om spansk historie
og kultur

Kapittel 2:
España: La historia

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære gerundium
Repetere ord for data og
internett

Kapittel 3:
Estoy haciendo la cama

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære å bli kjent med
andre på spansk
Repetere estar og me gusta

Kapittel 4:
En la discoteca

Høytlesning, lytteøvelser,
samtaler, øve dialoger,
sang, skriving.

Målbok.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Fortelling
Repetere ser og estar

Kapittel 5:
El doble

Arbeide aktivt med

Målbok.

Kapittelprøve.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
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Dialoger, rollespill. Sang.
Skrive egen fortelling.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære å bestille rom på hotell
Repetere alfabetet og
bokstavering
Repetere høflighetsfraser

Kapittel 6:
Quisiera hacer una
reserva

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Skrive egen fortelling.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Repetere spørsmål og svar
Øve inn verb som hacer,
salir, oír, decir og venir.

Kapittel 7:
Quiero aprender más
español

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.

Verbprøve/kapittelprøve.

Skrive egen fortelling.

3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21

Lære om Perú
Vi bruker ca 6 skoletimer
(inkl. fremføring) på
dette.

Kapittel 8:
Perú

Temaarbeid.
Elevene skal i grupper

Framovermelding med karakter på
presentasjonen: innhold og språk.

fordype seg i ulike sider
av Perú, og presentere
muntlig for resten av
spanskgruppa.
Presentasjonen skal være
på spansk. Temaområder
kan være: Machu Picchu,
dyr i Perú, generelt om
landet Perú, byer i Perú
eller om inka-indianerne.
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4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Repetere ar-verb og
adjektiv

Kapittel 9:
Martín y los mendigos

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Øve på å møte og snakke med
nye mennesker
Repetere er- og ir-verb

Kapittel 10
En Málaga

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Øve på å uttrykke egne
meninger og repetere ser og
estar

Kapittel 11
Foro/experimentación
con animales

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære personlige pronomen som
direkte objekt i entall
Repetere presens perfektum
Repetere gerundium

Kapittel 12
?No la conoces?

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.
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4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære gradbøyning av adjektiv
Lære ord og uttrykk for det å
være ung

Kapittel 13
Tema: ser joven
Kapittel 14
?Estás bromeando?

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære uttrykk som er nyttige å
kunne hos frisøren

Kapittel 15
En la peluquería

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære mer om refleksive verb
Skrive egen fortelling

Kapittel 16
?Qué hacéis?

Arbeide aktivt med

Målbok.

ordforrådet. Høytlesning,
lytteøvelser, samtaler.
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lære imperativ
Lære ord og uttrykk om fotball

Kapittel 17
Tema: El fútbol

Arbeide aktivt med
ordforrådet. Høytlesning,

Målbok: Vurdering av egen
måloppnåelse.

lytteøvelser, samtaler.

Side 16

Gjennomgående plan (fag) for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole
Dialoger, rollespill. Sang.
Mest mulig muntlig
samtale.

Side 17

