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Mnd
August /
September

Tema

American
culture

Mål
(fra Kunnskapsløftet)

- formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller
teater til andre
- eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige
uttrykksformer i ulike sjangere
- identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke
disse i egen tekstproduksjon
- ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og
samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale
verktøy til å produsere tekster som profilerer eget
lokalsamfunn
- produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte
fordypningsarbeider

Litteratur/
ressurser
Elevene vil bli eksponert for
ulike ressurser og litteratur
gjennom skoleåret, f.eks «On
the move 3», ulike medier,
internett-artikler
Amerikansk serie: The Fresh
Prince of Bel-Air

Vurdering
(hvordan)
Muntlig:
Fremføring
Gruppe-øvelser
Par-øvelser
Samtaler
Theme test
Innlevering

Kjennetegn på høy måloppnåelse
(Udir)
Kjennetegn på høy måloppnåelse
nevnt under går igjen i alle
perioder. I hver periode vil det
allikevel fokuseres på noen få
kjennetegn. Disse vil synliggjøres
på Classroom eller leveres ut på
egne ark.
Svært aktiv i ulike måter å
kommunisere på.

Film: The Hate U Give
Skriftlig:
Spørsmål til serie
Brev
Dagbok
Reiseskildring
Postkort
SMS
Artikkel
Story
Paragraph
writing
Project

Planlegger, gjennomfører og
presenterer sitt arbeid på en
utmerket måte.
Bruker andre kilder i tillegg til
læreboka
Viser evne til kritisk
kildeutvelgelse.
Viser god evne til refleksjon når
det gjelder å vurdere egne og
andres framføringer
Viser meget god evne og innsikt i
sitt arbeid av språk og tekst.
Kan samtale om fagstoff på
en måte som virker
gjennomtenkt og reflektert.

Oktober

Favourite
places/

Travel around
the world

- eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige
uttrykksformer i ulike sjangere
- presentere eksempler på forskjeller mellom ulike
varianter av engelsk

November

Skriver svært godt i alle
sjangere, variert ordforråd,
få feil og god flyt i språket

- produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte
fordypningsarbeider

- framføre et program sammensatt av ulike
uttrykksformer basert på egne eller andres tekster
- presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk
og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om
hvordan slike uttrykk kan representere ulike
tenkemåter

Forslag til filmer:
“Around the world in 80 days”,
“Gulliver’s Travels” “Australia”,
“Out of Africa”
“A passage to India”
“Slumdog Millionaire”
Forslag til bøker: “Around the
world in 80 days”, “Charlie
Small: Gorilla City”, “Gulliver’s
Travels”, “Dracula”,
“World Folktales”

- sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig
og muntlig engelsk språkbruk

December

Be creative!

- utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker
og endrer språk og kommunikasjon

Lage egne nettsider

- eksperimentere med enkle oversettelser mellom
norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om
hvordan mening endres i forhold til ordvalg

Forslag til bøker;
«Rain Man», «Mathilda»,
«The Road Ahead», «1984»,
«The double Helix»

- sammenligne og vurdere kritisk ulike
engelskspråklige kilder i forhold til innhold,
opphavsrett og personvern

Leser med god flyt, god
intonasjon og svært tydelig
uttale.
Kan lese, forstå og snakke
om krevende tekster

- sammenlikne nettsider med hensyn til
informasjonsverdi og design

Januar

Choices,
Choices

- formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller
teater til andre

Forslag til bøker:
“A history of Britain”, “British
Life”,
“How to be an alien”,
“Braveheart”,
“Frozen Pizza and other slices of
life”
Forslag til filmer:
«Harry Potter and the
Philosopher’s Stone»,
«Billy Elliott», «Precious»,
«Rock School»
Forslag til bøker:
“Barack Obama”,
“the Road Ahead”, “
Teacher Man”,
“Women in business”
Forslag til filmer:
«Hamlet», «The Importance of
Being Earnest»,
“Dirty Dancing”,
“Step up”, “Fame”,
“Mamma Mia”

- framføre et program sammensatt av ulike
uttrykksformer basert på egne eller andres tekster

Forslag til bøker; “Hamlet”,
“Five One-Act Plays”,

- lese og presentere et utvalg selvvalgt
skjønnlitteratur og sakprosa
- produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte
fordypningsarbeider

Februar

On stage

Forslag til filmer:
«The Queen»,
«This is England», «Once»,
«Britain stands alone», «Robin
Hood», «Notting Hill», «Love
actually»

- eksperimentere med enkle oversettelser mellom
norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om
hvordan mening endres i forhold til ordvalg

Kjennetegn på høy måloppnåelse
nevnt under går igjen i alle
perioder. I hver periode vil det
allikevel fokuseres på noen få
kjennetegn. Disse vil synliggjøres
på Classroom eller leveres ut på
egne ark.
Svært aktiv i ulike måter å
kommunisere på.
Planlegger, gjennomfører og
presenterer sitt arbeid på en
utmerket måte.
Bruker andre kilder i tillegg til
læreboka
Viser evne til kritisk
kildeutvelgelse.
Viser god evne til refleksjon når
det gjelder å vurdere egne og
andres framføringer
Viser meget god evne og innsikt i
sitt arbeid av språk og tekst.
Kan samtale om fagstoff på
en måte som virker
gjennomtenkt og reflektert.

Mars/ April

To do or not to
do

- produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte
fordypningsarbeider
- sammenligne og vurdere kritisk ulike
engelskspråklige kilder i forhold til innhold,
opphavsrett og personvern
- dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med
tekster

April/ Mai

Earth: SOS

- dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med
utforskning av språk og tekst
- formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller
teater til andre

Juni

Repetition –
writing,
reading,
listening and
talking skills

Repetition
- dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med
utforskning av språk og tekst
- produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte
tekster
17. dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid
med tekster

“An Ideal Husband”,
“Macbeth”, “the Mercant of
Venice”, “His Life and Plays”,
“The Importance of being
Earnest”
Forslag til filmer:
«Milk», «Juno»,
«the Kite Runner»,
«Schindler’s List»
Forslag til bøker: «Stories of
Courage», «Food for Thought,
«Schindler’s List», «Lies of
Silence»,
«Go ask Alice»
Forslag til filmer:
«The Inconvenient Truth»,
«The Age of stupid», «2012»
Forslag til bøker:
“Food for thought”, “Grey owl”,
“the Mosquito Coast”, “Flush”,
“hoot”

Skriver svært godt i alle
sjangere, variert ordforråd,
få feil og god flyt i språket
Leser med god flyt, god
intonasjon og svært tydelig
uttale.
Kan lese, forstå og snakke
om krevende tekster

