
Samordning av grammatikk i 
språktimene på Østensjø skole,
6. og 7. klasse

Coordinación de la gramática 
en clases de idiomas 
en Østensjø skole, 
clases 6 y 7



Fremmedspråk på Østensjø skole 
 2009: Spansk innføres som frivillig fag

 2011: «Smakebit, tysk, fransk og spansk» 
for 6. klasse. 
Tysk, fransk eller spansk for 7. klasse hele året.
Obligatorisk, men alle fikk førstevalget sitt.

 2012: «Smakebit» for 6.klasse om høsten, 
deretter det språket de hadde valgt på våren. 
7. klasse fikk det språket de hadde valgt hele året.

 2013: «Smakebit» for 5. klasse etter jul.
6. og 7. klasse har det språket de har valgt hele året.



 Fremmedspråk i barneskolen er et 
muntlig fag.

 Kan vi lære språk uten å kunne 
grammatikk?

 Hva mener elevene våre?









Fokus på grammatikk:
 Juni 2013: 

Lærerne som har norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk 
på 6. og 7. trinn vil bli bedre på å samordne 
grammatikkundervisningen.

 August 2013: 
Travel skolestart, Bli-kjent dag, leirskole osv. 
Samordningen av grammatikken ble ikke så grei å 
gjennomføre som vi trodde i juni…

 September 2013:
I norsk og engelsk er 6. og 7. trinn i gang med 
ordklasser, verbal, subjekt og direkte objekt.
I tysk, fransk og spansk følger vi dette opp etter 
høstferien.



Oktober 2013:
 Undervisningen i tysk, fransk og spansk er lagt 

opp som leksjoner med samme tema og nokså 
likt ordforråd.

 Vi skriver opp en eller to setninger på tavla i 
begynnelsen av timen. Setningene skrives på 
norsk, og klassen oversetter sammen.

 Vi finner verbal, subjekt og direkte objekt både på 
de norske og de oversatte setningene. 

 En eller to setninger som skal oversettes og 
analyseres, er del av leksene i fremmedspråk.



Hva gjør vi videre med samordningen ?
 I tysk, fransk og spansk kommer vi til ha samme 

tema fra grammatikken i alle tre språkene fra uke 
til uke.

 Vi fokuserer på de samme temaene fra 
grammatikken som norsk og engelsk. 
Vi tar dette inn i våre leksjoner like etter norsk og 
engelsk. 

 Etter at vi mer bevisst arbeider med samme tema 
fra grammatikken i fremmedspråk, norsk og til 
dels engelsk, ser vi at flere elever mestrer 
analysene bedre.



Hvordan skal vi jobbe med
dette resten av skoleåret?

 Språklærerne på 6. og 7. trinn må snakke sammen 
om grammatikken hver uke for å holde fokus på 
samme område. 

 Vi må likevel ofte forklare, eller vise noe som 
handler om andre temaer fra grammatikken enn 
dem vi har fokus på i leksjonen.



Et tankekors til slutt:

 Selv om grammatikk kan være en god 
hjelp på skolen, lærer små barn språk uten 
å vite noe som helst om grammatikk…


