
 

ÅRSPLAN 2019-2020 

Fag: Spansk, Hanne & Håvard 

Klasse: 10.trinn 

Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 
 
 

• Bruke språkets alfabet og 

tegn 

• Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

• Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

• Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og 

former for tekstbinding 

 

• Oppkopiert 
materiell fra 
Gente 10: Intro  
S.7-13 
 

Læringsmål 
 
Repetisjon:  
• å stille spørsmål og 
svare 
• å fortelle om deg selv og 
hjemstedet ditt 
• spørreord 
 
• regelrette verb i presens 
• verbene estar, ser, tener 
og hay 
• samsvarbøying mellom 
substantiv og adjektiv 
 
 

Muntlig repetisjon i plenum 

YO-bok: Cuba 

Muntlig 
deltakelse/ 
arbeidsinnsats i 
timer 
 
 
 



35 
36 
37 
38 
39 
40 

• Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

• Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

• Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og 

former for tekstbinding 

 

• Oppkopiert 
materiell fra 
Gente 10: Parte 1 
¿Qué vas a hacer 
y qué has hecho? 
S.15-29 

 
Læringsmål 
 
• litt om folkefester og 
tradisjoner i Spania 
 
Repetisjon: 
• å fortelle om hva du og 
andre gjør 
• å fortelle om hva du og 
andre skal gjøre 
• å fortelle om hva du og 
andre har gjort og steder 
dere har vært 
• futurum med ir + a + 
infinitiv 
• presens perfektum 
• bindeord 
 

Felles gjennomgang, tavleundervisning 
Lese, lytte, skrive 
Oppgaveløsing 
Synge sammen 
 
 
 

Skriftlig prøve 
uke 39 

41 Høstferie    

42 
43 

• Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

• Kommunisere med 

forståelig uttale  

• Mi rutina diaria 
(Mine daglige 
rutiner) 

• Verbos 
reflexivos 
(Refleksive verb) 

Felles gjennomgang 

Muntlig trening i smågrupper  

Diskusjon og samtale 

Skriftlig/muntlig 
arbeidskrav uke 
43 
(godkjent/ikke 
godkjent) 
 
 



• Skrive tekster som forteller, 
beskriver eller informerer 

 

 

• Repetisjon av 
verb i presens 

Skrive i YO-boka:  

• Mi rutina diaria por la mañana 
 
Arbeidshefte verb 

 

44 
45 
46 
47 
48 

 

• Utnytte egne erfaringer 

med språklæring i læring av 

det nye språket 

• Forstå og bruke et 
ordforråd som dekker 
dagligdagse situasjoner 

• Tilpasse språkbruken i noen 

grad til ulike 

kommunikasjonssituasjoner 

• Bruke 
kommunikasjonsteknologi 
til samarbeid og møte med 
autentisk språk 

 

• Cap.3 Estoy 
haciendo la 
cama 

• Hverdagsliv 
• Grammatikk: 

Gerundium 
(sammenlignbart 
med engelsk ing-
form) 
 

Lytte, lese (individuelt og sammen), oversette 
Individuelt skriftlig arbeid 
Muntlig trening 
Sang/musikk: 
Carlos Baute - Colgando en tus manos 
Lytte til sangtekst og fylle inn manglende ord 
El Perdón - Nicky Jam & Enrique Iglesias 
Gruppearbeid (med bruk av IKT) 
Lytte til spansk radio 
 

YO-bok: En la escuela 

Vurdering uke 
47/48 

49 
50 
51 

 
 
 
 
 

 

• Forstå og bruke tall i 
praktiske situasjoner 

• Sammenligne noen sider 
ved tradisjoner, skikker og 
levemåter i språkområdet 
og i Norge 

• Samtale om dagligliv, 
personer og aktuelle 
hendelser i språkområdet 
og i Norge 

• Cap.20 Coca o 
muerte 

• Latin-Amerika, 
et farlig 
kontinent; 
narkokrig, 
korrupsjon og 
brutale sosiale 
ulikheter.  

Muntlig diskusjon og samtale 
Film 
 
Geografi: Hvor mange land i Amerika (Nord-, Mellom-
, og Sør-Amerika) klarer du å plassere på kartet?  
http://www.gruble.net/geografi/kart/amerika/ 
 

 

Temasamtale/ 
Muntlig 
deltakelse 
 
 

http://www.gruble.net/geografi/kart/amerika/
http://www.gruble.net/geografi/kart/amerika/


 • Drømmen om et 
bedre liv i 
eksempelvis USA 

 

• Film: Sin nombre 
 

   52 Juleferie    

1 
2 
3 
4 
 
 

• Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

• Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

• Skrive tekster som forteller, 
beskriver eller informerer 

• Bruke lytte-, tale,- lese og 

skrivestrategier tilpasset 

formålet 

 

• Cap.4 En la 
discoteca 

• Grammatikk: 
Perfektum 

• Lære å bli kjent 
med andre 

• Repetisjon av 
estar og me 
gusta 

• Trene på å bruke 
perfektum 

 
 

Lese individuelt og sammen 
Oppgaver 
Muntlig samtale 
Memory-spill to og to (ordinnlæring og utvalgte 
uttrykk) 
 

YO-boka:  El verano pasado 
                  Eller «En la escuela…» 

Muntlig 
fremføring «på 
et diskotek»  

5 
6 
7 
8 

 
    

• 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 

• Cap.12 ¿No la 
conoces? 

• Ungdomsliv 

• Øve på personlig 

pronomen som 

direkte objekt 

• Repetisjon av 
perfektum og 
gerundium 

Gjennomgang av kapittel (lytte, lese, oversette) 
Deretter en kort innføring i metakognisjon, og hvordan 
dette kan være en «hjelp til selvhjelp» i forbindelse med 
språklæring. 

Større prøve i uke 
8; Leseforståelse 
og grammatikk 



• Beskrive og vurdere eget 
arbeid med å lære det nye 
språket 

 

9 Vinterferie    

10 
11 
12 
13 
14 

 
 
 

• Bruke digitale verktøy og 
andre hjelpemidler 

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

• Presentere ulike emner 
muntlig 

• Bruke grunnleggende 
språklige strukturer og 
former for tekstbinding 

• 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 

• Cap.2 España 
s.8, 9 & 12 

• Lære fakta om 
spansk historie 
og kultur, bl.a. 
om 
borgerkrigen, 
diktatur, og 
språk i Spania, 
samt «dagens 
Spania» 

• Sammenligne 
Norge og Spania 

• Lære mer om 
Spania av 
hverandres 
framføringer 

Samtaleundervisning i plenum 
Lese, lytte, skrive 
Sammenligne to kulturer 

PC/Internett 
 
Evt. dokumentar 
 

YO-bok: Sammenligning av Norge og Spania 
 

Prosjektarbeid Spania: Presentere en by i Spania, evt. 
lage turistbrosjyre 
 

Framføring 
gruppevis uke 
17/18 
 



• Gi uttrykk for opplevelser 
knyttet til språkområdets 
kultur 

 

15 Påskeferie    

16 
17 
18 

 Fortsettelse 
«España» 

  
 

19 
20 
21 

 
 

 

• Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 

• Presentere ulike emner 
muntlig 

• Gi uttrykk for egne 
meninger og følelser 

 
 

• Pensum fra 8., 9. 
og 10. 

• Trene på å 
kunne holde en 
samtale 
 

Forberede og gjennomføre Speed date 
Individuell samtale med lærer 
 
Presentasjon om seg selv  
Støttemateriell: Første del av s.39 i lesebok. 

Muntlig 
presentasjon på 
4-5 min (øving 
til muntlig 
eksamen) 

    22 
23 

• Gå i gjennom 
kompetansemålene 

Repetisjon og 
trening fram mot 
muntlig eksamen 

Muntlig trening og samtale, lytte, lese, oversette, 
oppgaver 
 
Lage strukturerte, semantiske tankekart for å få en 
oversikt over ordforråd (evt. manglende ordforråd) 

Prøveeksamen 
 

   24 
   25 

   Muntlig 
eksamen 

  

 

 

 



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 

• 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 

• bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler 

• 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 

• 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 

http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800
http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800
http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800
http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800


• 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 

• tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner 

• skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer 

• bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 

• 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 

• 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 

http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800
http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800


• samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet 

• gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur 

 


