
ÅRSPLAN 2019-2020 

Fag: Spansk, Hanne & Håvard 

Klasse: 9.trinn 

  

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 

35 

 

 

Språklæring 

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

Kommunikasjon 

- Bruke språkets alfabet og tegn 
- Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 
- Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 
- Bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset formålet 
 

Språk, kultur og samfunn 

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 

Intro  

• Mi mundo 
Cap.1 Mis amigos me dicen 
Rigo  
Cap.2 En el colegio La 

Merced 

Læringsmål 

• regelrette verb i presens 

• verbene ser og tener 

• samsvarbøying mellom 
substantiv og adjektiv 

• tall 
 
Repetisjon:  

• å stille spørsmål og svare 

• å beskrive folk 

• Lese, lytte, oversette 

• «Talekor», skape 
trygghet 

• Enkle dialoger 

• Diverse «leker» for å 
lære tall 

• Gente 9 elevnettsted 

• YO-bok: Mi colegio 

 

 

 

 

 

 

Muntlig aktivitet og 

deltakelse i timer 

 

 

 

 

 

 

 

36 

37 

38 

Språklæring 1 En casa  • Lese, lytte, oversette, 
skrive 

• «Talekor» 

Vurdering uke 

39/40 



39 

40 

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

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

 

Kommunikasjon 

- Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 

- Forstå og bruke ord som dekker 
dagligdagse situasjoner  

- Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike 
kommunikasjonssituasjoner 

- Skrive tekster som forteller, beskriver 
eller informerer 

 

Språk, kultur og samfunn 

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 

- Samtale om språk og sider ved 
geografiske forhold i språkområdet 

• Cap.3  ¡Bienvenidos a mi 
casa!  
Cap.4 Los muebles   

Cap.5  Esta es mi 

habitación 

Cap.6 Mi granja 

• Mochila cultural: Así 
vivimos en el mundo 
hispanohablante 

• ¡Ya sé! 
 
Læringsmål 

• å beskrive hjemmet ditt 

• å snakke om hva som 
finnes i en bolig 

• å si hvor møbler og 
gjenstander befinner seg 

• navn på møbler og andre 
gjenstander i et hjem 

• forskjeller mellom hay og 
estar 

• preposisjoner 

• litt om boliger i den 
spansktalende verden 
 

Repetisjon:  

• samsvar mellom substantiv 
og adjektiv 
 
 

• Video-snutt  

• Kahoot 

• Gente 9 elevnettsted 

• YO-bok: Mi casa 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 Høstferie    

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

Språklæring 

- Utnytte egne erfaringer med språklæring 

i læring av det nye språket 

- Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

Kommunikasjon 

- Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

- Presentere ulike emner muntlig 

- Gi uttrykk for egne meninger og følelser 

- Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

- Bruke grunnleggende språklige strukturer 
og former for tekstbinding 

- Bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset formålet 

Språk, kultur og samfunn 

- Sammenligne noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 

- Samtale om språk og sider ved 
geografiske forhold i språkområdet 
 

2 ¿Qué vamos a hacer? 

• Cap.7 ¿Qué vas a hacer 
mañana? 
Cap.8 ¿Vamos a hacer algo 

el fin de semana? 

Cap.9 Voy a cumplir 

Cap.10 Miss quince 

• Mochila cultural: Paisajes 
del mundo 
hispanohablante 

• ¡Ya sé! 
 

Læringsmål 

• å snakke om noe som skal 
skje 

• ir + a + verb i infinitiv 

• litt om Colombia 

• litt om 15-årsdagsfeiring i 
Latin-Amerika 
 

Repetisjon: 

• klokka 

• verb i presens 

• verbet querer + infinitiv 

 

• Lese, lytte, oversette, 
skrive 

• Speed date 

• Gente 9 elevnettsted 

• YO-bok: Mi semana 

 
 

 



 

48 

49 

50 

51 

Språklæring 

- Utnytte egne erfaringer med språklæring 
i læring av det nye språket 

- Bruke digitale verktøy og andre 
hjelpemidler 
 

Kommunikasjon 

- Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 

- Gi uttrykk for egne meninger og følelser 
- Forstå og bruke et ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

- Bruke grunnleggende språklige strukturer 

og former for tekstbinding 

 

Språk, kultur og samfunn 

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

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 
 
 

 

 

3 Un día normal  

• Cap.11 Un día en la vida de 

Lorena 

Cap.12 Un día en la vida de 

Federico 

Cap. 13 Tengo que ayudar 

en casa 

Cap.14 La familia 

Rodríguez  

• Mochila cultural: 
Alimentos del mundo 
hispanohablante 

• ¡Ya sé! 
 

Læringsmål 

• å snakke om en vanlig dag 

• å snakke om noe man må 
gjøre 

• refleksive verb 

• tener que (å måtte) 

• faste uttrykk med verbet 
tener 

• litt om matvarer fra den 
spansktalende verden 
 

Repetisjon: 

• Lese, lytte, oversette, 
skrive 

• Samtale om tekster 

• Leker 

• Memory 

• Musikk 

• Video-snutt 

• Kahoot 

• Gente 9 elevnettsted 

• YO-bok: Un día normal 
 

 

 

 

 

Vurdering uke 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• framtid med ir + a + verb i 
infinitiv 

• uregelrette verb i presens 
 

 

 

52 Juleferie    

2 

3 

 

 3 Un día normal    

4 

5 

6 

7 

8 

Språklæring 

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

- Bruke digitale verktøy og andre 
hjelpemidler 

 

Kommunikasjon 

- Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 

- Presentere ulike emner muntlig 
- Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 
- Kommunisere med forståelig uttale 
- Bruke grunnleggende språklige strukturer 

og former for tekstbinding 
 

Språk, kultur og samfunn 

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 

4 ¿Qué ha pasado?  

• Cap.15 ¿Has...  
Cap.16 Hemos estado en 
Barcelona  
Cap.17 ¿Has visto las 
noticias? 
Cap.18 ¿Adónde vamos? 

• Mochila cultural: Gente 
y lenguas del mundo 
hispanohablante 

• ¡Ya sé! 
 
Læringsmål 

• å snakke om noe som har 
skjedd 

• å snakke om 
ferieopplevelser 

• å snakke om transport og 
veibeskrivelser 

• Samtaler 

• Video-snutt 

• Kahoot 

• Gente 9 elevnettsted 
• Muntlig trening, lage 

korte dialoger 

• Logg: Skrive kort hva en 
gjør (i presens) på ulike 
klokkeslett 

• YO-bok: Mi semana 
 

 

 

 

Vurdering uke 11 

 

 



 

 

 

 

• presens perfektum 

• ir + preposisjoner 

• litt om Barcelona 

• litt om språkene i den 
spansktalende verden 

 
Repetisjon: 

• tener que 
 

9 Vinterferie    

10 

11 

 

 4 ¿Qué ha pasado?    

12 

13 

14 

 

Språklæring 

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

 

Kommunikasjon 

- 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 
- Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 
- Kommunisere med forståelig uttale 
- Forstå og bruke ord som dekker 

dagligdagse situasjoner 

5 Más y mejor  

• Cap.19 Hugo es optimista y 
Pedro es... 
Cap.20 El cincuenta por 

ciento... 

Cap.21 La mejor... 

Cap.22 ¿Sabes que...? 

• Mochila cultural: Atletas 

hispanohablantes en los 

Juegos Olímpicos 

• ¡Ya sé! 
 
Læringsmål 

• å sammenligne 

• Video-snutt 

• Kahoot 

• Gente 9 elevnettsted 

• Muntlig framføring om 
et dyr (gjettelek) 

• YO-bok:  
- Mis compañeros y yo 
- Deportes populares 
- Mi familia 
- Un/una deportista 

• Lytte til spansk radio  
 

 
 

Vurdering uke 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Skrive tekster som forteller, beskriver 
eller informerer 

- Bruke kommunikasjonsteknologi til 
samarbeid og møte med autentisk språk 

 

Språk, kultur og samfunn 

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

- samtale om språk og sider ved 
geografiske forhold i språkområdet 

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 

• å snakke om hvem som er 
best, raskest, dyktigst 

• å snakke om prosent, 
mengde, datoer og årstall 

• gradbøying av adjektiv 

• store tall og enkel regning 
 

• litt om idrett i den 
spansktalende verden 

Repetisjon: 

• samsvarbøying av adjektiv 
og substantiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Påskeferie    

16 

17 

18 

19 

 5 Más y mejor    

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Språklæring 

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

 

Kommunikasjon 

- Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 

- Presentere ulike emner muntlig 
- Gi uttrykk for egne meninger og følelser 
- Kommunisere med forståelig uttale 

6 Te quiero 

• Cap.23 Tres poemas de 
amor 
Cap.24 La novia de mis 

sueños   

Cap.25 La cita de Carmen y 

Jorge 

Cap.26 ¿Quieres bailar 

conmigo? 

• Video-snutt 

• Gruppearbeid, skrive 
dialoger – dramatisere 

• Musikk 

• Gente 9 elevnettsted 

• Kahoot 

• YO-bok:  
- Mi cosa favorita 
- Mi persona favorita 

 

Muntlig aktivitet og 

deltakelse i timer 

Eventuell muntlig 

vurdering uke 23 

 



- Forstå og bruke et ordforråd som dekker 
dagligdagse situasjoner  

- Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike 
kommunikasjonssituasjoner 

- Skrive tekster som forteller, beskriver 
eller informerer 
 

Språk, kultur og samfunn 

- 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 

- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til 
språkområdets kultur 

• Mochila cultural: Música 
del mundo 
hispanohablante  

• ¡Ya sé! 

 
Læringsmål 

• å snakke om vennskap og 
kjærlighet 

Repetisjon: 

• verbet querer 

• beskrivelser med ser og 
tener 

• eiendomsord 

• presens perfektum 

 
 
 

 

 

 

 

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 

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


• 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 

• gi uttrykk for egne meninger og følelser 

• forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

• kommunisere med forståelig uttale 

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


• 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 

• samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet 

• gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur 

 

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

