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LOKAL FAGPLAN I FRANSK 

UNGDOMSTRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

8. klasse 

Omfang: 2 t/uke 

Språk og kommunikasjon 

• Vise initiativ og ta ansvar i møte med faglige utfordringer.  

• Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet, engelsk og fremmedspråket og 

bruke dette i egen språklæring. 

• Gjenkjenne forskjeller i lyd - og tonekvaliteter i fremmedspråket sammenlignet med 

norsk og engelsk.  

• Samarbeide konstruktivt med andre i muntlige øvelser og skriftlige oppgaver. 

• Ta i bruk reglene for rettskrivning i språket. 

• Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner. 

 

Kultur, samfunn og historie 

• Kjenne til og samtale om viktige sider ved kultur og historie i språkområdet. 

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

Norge. 

• Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. 

 

9. klasse 

Omfang: 3 t/uke 

Språk og kommunikasjon 

• Vise initiativ og ta ansvar i møte med faglige utfordringer.  

• Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet, engelsk og fremmedspråket og 

bruke dette i egen språklæring. 

• Gjenkjenne forskjeller i lyd - og tonekvaliteter i fremmedspråket sammenlignet med 

norsk og engelsk.  

• Bruke ordbøker og andre kilder i et selvstendig arbeid for å utvide ordforråd og øke  

språkbeherskelsen.  

• Samarbeide konstruktivt med andre i muntlige øvelser og skriftlige oppgaver. 
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• Bruke grunnleggende språklige strukturer. 

• Forstå og gjengi hovedinnholdet i bearbeidete og autentiske tekster i ulike sjangre. 

 

 

Kultur, samfunn og historie 

• Ha individuelle roller i sketsjer og skuespill på språket. 

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

Norge.  

• Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur. 

 

10. klasse 

Omfang: 3 t/uke 

Språk og kommunikasjon 

• Vise initiativ og ta ansvar i møte med faglige utfordringer.  

• Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære språket.  

• Bruke ordbøker og andre kilder i et selvstendig arbeid for å utvide ordforråd og øke 

språkbeherskelsen  

• Samarbeide konstruktivt med andre i muntlige øvelser og skriftlige oppgaver. 

• Snakke og lese med forståelig uttale. 

• Forstå dagligtale og delta i samtaler om dagligdagse emner.  

• Presentere muntlig ulike temaer. 

• Uttrykke egne meninger og følelser. 

• Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner. 

 

Kultur, samfunn og historie 

• Lese og samtale om noen dikt og prosatekster av sentrale forfattere i språkområdet. 

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

Norge. 

• Skrive korte tekster om selvvalgte emner/temaer eller biografier som er bearbeidet i 

undervisningen. 

 

 

 


