
Fremmedspråk Nordberg skole  

Fagets kjerneelementer: 

• Kommunikasjon 

• Interkulturell kompetanse 

• Språklæring og flerspråklighet 

• Språk og teknologi 

 

Fagets ferdigheter: 
− Forstå og bruke språket muntlig og skriftlig i dagligdags kommunikasjon om kjente og 

personlige emner. 

− Beskrive og reflektere over språket og over samfunnet og kulturen der språket snakkes. 

− Prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det å lære et språk. 

− Bruke varierte strategier og læringsressurser. 
 

8.trinn 9.trinn 10.trinn 

Periode 1: Intro 

• Presentere seg selv 

• Alfabet og uttaleregler 

Periode 1: Intro 

• Stille spørsmål og 

svare 

• Beskrive folk 

 

Periode 1. Intro 

• Snakke om vær og 

årstider 

• Fortelle om bursdager 

og feiringer 

• Repetisjon fra 8.trinn 

og 9.trinn 

Periode 2: Om seg selv 

• Fortelle hvor du 

kommer fra 

• Bøye regelrette verb 

Periode 2: Hjemme 

• Beskrive hjemmet sitt 

• Snakke om hva som 

finnes i en bolig 

 

Period2. Mennesker/personer 

• Lære om språklandets 

historie 

• Lære flere 

grammatiske tema 

 

Periode 3: Familie og venner 

• Presentere familien sin  

• Artikler og substantiv 

 

Periode 3: Hva skal vi gjøre? 

• Snakke om hva som 

skal skje 

• Snakke om klokka 

 

Periode 3. Litteratur 

• Fortelle om bøker og 

litteratur 

• Lære flere 

grammatiske tema 

 

Periode 4: Skolen 

• Fortelle om 

skolehverdagen din  

• Si hva du mener om de 

forskjellige 

skolefagene 

Periode 4: En vanlig dag 

• Snakke om en vanlig 

dag 

• Snakke om noe man 

må gjøre 

 

Periode 4. Reise 

• Lære om populære 

reisemål i 

språklandene 

• Snakke om reiser og 

opplevelser 

 



 

Lenke til læreplanen finner du her.  

 

Periode 5: Fritiden 

• Snakke om hva du 

driver med på fritiden 

• Intervjue andre 

 

Periode 5: Hva har skjedd? 

• Snakke om noe som 

har skjedd 

• Snakke om 

ferieopplevelser 

• Snakke om transport 

og veibeskrivelser 

 

Periode 5. Det vil jeg bli 

• Snakke om yrker 

• Fortelle om 

drømmeyrket ditt 

 

Periode 6: Mat 

• Si hva du vil kjøpe 

• Snakke om mat og 

klær 

 

Periode 6: Mer og bedre 

• Sammenligne 

• Snakke om prosent, 

mengde, datoer og 

årstall 

 

Periode 6: Endelig ferie! 

• Snakke om planene 

dine for sommerferien 

• Skrive en e-post til 

venner eller familie 

• Øve på flyt i samtalen 

 

Periode 7: Kultur 

• Snakke om 

målspråklandet 

• Lære om målområdets 

sedvaner 

 

Periode 7: Kjærlighet 

• Snakke om vennskap 

og kjærlighet 

 

Repetisjon og forberedelse til 

muntlig eksamen. 

 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02

